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TAKDİM
Ahıska Türkleri, 19. Yüzyıldan günümüze kadar farklı coğrafyalarda çeşitli göç, savaş ve
sürgünleri yaşamaları nedeniyle özgün bir sosyal tarihe ve kolektif hafızaya sahip bir topluluktur.
Farklı siyasi coğrafyalarda yaşamlarını sürdürmeleri, göç ettikleri yerlerde kimliklerini ve
kültürel özelliklerini korumaları nedeniyle araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu nedenle Ahıska
Türkleri’ni konu edinen çalışmalar son yıllarda artmıştır. Bugün Ahıska Türkleri yaşadıkları farklı
ülkelerde tarihsel, filolojik sosyolojik, iktisadi, hukuksal ve politik boyutları olan çeşitli sorunlarla
uğraşarak yaşamlarını sürdürmektedir.
Ahıska Türklerinin adlarının ülkemizde yoğun olarak duyulmaya başlaması 1989’daki
Fergana olayları dolayısıyla olmuştur. Bu tarihten sonra Türkiye Ahıska Türklerine daha fazla
ilgi göstermeye başlamış, onların sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için çalışmalar
gerçekleştirmiştir. Erzincan Üniversitesi olarak DATÜB işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu
sempozyumun yapılması fikrinin ortaya çıkmasında Üzümlü ilçemize yerleştirilen Ahıska
Türklerinin etkisi çok büyüktür.
Erzincan özelinde tüm Ahıska Türklerinin sorunlarına akademik bir bakış açısı
getirebilmek, sorunların çözümüne bilimsel katkılar sunmak maksadıyla 11-13 Mayıs 2017
tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumda başta Erzincan Üniversitesi
akademisyenleri ve DATÜB yetkilileri olmak üzere elliden fazla kişi görev almıştır.
Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin Ahıska Türklerinin
öncelikle Türkiye’de karşılaştıkları sorunların çözümüne dair teklifler sunduğu görülmektedir. Bu
durum sempozyumun sonuç bildirisinde de özellikle dile getirilmiştir. Bu yönüyle sempozyumun
bundan sonra Ahıska Türkleri ile ilgili yapılacak her türlü çalışmada faydalı olacağı aşikârdır.
Sempozyumda 10 farklı ülke, 55 farklı üniversiteden 179 akademisyenin katılımıyla, 9
başlık altında 130 bildiri sunulmuştur. Sunulan bildiriler gerekli kontrol ve düzenlemeler
yapıldıktan sonra bildiri kitabı şeklinde yayımlanmıştır. İki ciltten oluşan bildiri kitabının birinci
cildinde dil ve edebiyat, dini hayat, eğitim, kültür, medya-iletişim başlıkları altındaki bildiriler,
ikinci ciltte ise önemli şahsiyetler, siyaset-kamu-hukuk, sosyoloji, tarih başlıkları altındaki
bildiriler yer almaktadır.
Bildirilerin düzenlenmesi ve yayın haline getirilmesi Yrd. Doç. Dr. Hüsrev Akın tarafından
gerçekleştirilmiştir. Kendisine bu özverili çalışma ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum.
Düzenleme fikrinin oluşmasından başlayarak Sempozyumun kitap haline dönüştürülmesine
kadar yaklaşık bir yıllık süreçte başta düzenleme ve bilim kurulu üyeleri başta olmak üzere
DATÜB, valilik, Üzümlü Kaymakamlığı, üniversite ve farklı kurum çalışanları çok kıymetli
katkılar sunmuştur. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum.
Ülkemizin farklı üniversitelerinden bilim insanlarının katıldığı bu Sempozyum’un
gerçekleşmesi için değerli imkânlar sunan, destek ve yardımlarını hep yanımızda gördüğümüz
Valimiz Sayın Ali Arslantaş’a ve Rektörümüz Sayın Pof. Dr. İlyas Çapoğlu’na, DATÜB Genel
Başkanı Ziyatdin Kassanov’a şükranlarımı arz ediyorum.
Hazırlanan ve siz değerli okuyucuların hizmetine sunulan Uluslararası Ahıska Türkleri
Sempozyumu bildiriler kitabının dünya üzerinde dağınık halde yaşayan Ahıska Türklerinin
sorunlarının çözümüne katkı sağlaması temennisiyle saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
Düzenleme Kurulu Başkanı
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Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
Düzenleme Kurulu Başkanı
Sayın valim, Sayın TBMM İdari Amirim, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Elçim,
Sayın Rektörüm, Sayın Bakan Danışmanım, Sayın Genel Başkanım, Saygıdeğer kurum
yöneticileri, değerli akademisyenler, yurt içinden ve yurt dışından aramıza katılan değerli
Ahıskalı misafirlerimiz, basınımızın değerli mensupları. Üniversitemiz ve DATÜB’ün ortaklaşa
düzenlediği Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu’na hoş geldiniz.
14 Kasım 1944’te Sovyetler Birliği’nin sınır güvenliği tehdidi bahanesiyle sürgüne maruz
bırakılan Ahıska Türklerinin adını çoğumuz belki de ilk defa 1989 yılındaki Fergana olayları ile
duyduk. Sürgün sonrası aradan geçen 73 yıllık süreçte çok farklı sorunlar ile karşılaşan
soydaşlarımız bugün yarım milyon üzerindeki nüfusları ile 9 ayrı ülkede dağınık halde hayat
mücadelesi vermektedir. Göç, savaş ve sürgünlere rağmen kimliklerinden ödün vermeyen Ahıska
Türkleri son yıllarda araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu alanda yurt içinde ve yurtdışında
yapılan akademik çalışmalar hız kazanmıştır.Erzincan Üniversitesi ve DATÜB olarak uluslararası
düzeyde gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum Ahıska Türklerinin tarihi, edebi, kültürel ve diğer
sosyal potansiyellerini ortaya çıkarma yanında yaşanan güncel sorunlara yönelik çözümler
geliştirmeyi hedeflemektedir.
Üniversitemiz ev sahipliğinde üç gün sürecek sempozyum bugüne kadar Ahıska Türkleri
ile ilgili gerçekleştirilen en kapsamlı bilimsel organizasyondur. Hazırlıklarına 7 ay önce
başladığımız sempozyumda 9 farklı alanda 25 ayrı oturumda 179 araştırıcı 139 bildiri sunacaktır.
Bu bilimsel toplantı öncelikle Ahıskalıların kültürel değerlerinin gün yüzüne çıkarılması
yanında yaşanan güncel sorunların Türk ve Dünya kamuoyun da dikkatine sunulması bakımından
son derece önemli bir misyonu yerine getirecektir. İnanıyoruz ki gelecekte neler yapılacağına dair
buradan çok kıymetli kazanımlar elde edilecektir. Sempozyuma teşvik ve destekleriyle katkı
sağlayan Valimiz Sayın Ali ARSLANTAŞ’a Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU’na
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin KASSANOV’a Dış İşleri Bakanlığımıza, TİKA Yurtdışı
Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve THY’ye düzenleme kurulu adına en içten
şükranlarımı sunuyorum.
Sempozyum fikrinin oluşumundan bugüne kadar katkı ve emeklerinden dolayı Düzenleme
ve Bilim Kurulu ile Sekreteryada görev yapan üyelerimize, Erzincan Belediyesi, Üzümlü
Kaymakamlığı ve Üzümlü Belediyesi ile DATÜB’e ve Üniversitemiz ilgili görevlilerine
huzurlarınızda teşekkür ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ziyatdin KASSANOV
DATÜB Başkanı
Sayın Valim, Sayın Vekilim, Sayın Rektörüm, Sayın Daire Başkanım, Sayın Danışmanım,
değerli dostlarım, hemşerilerim.
Etrafı dağ ortası bağ derler Erzincan’a. Bu etrafı dağ ortası bağ Erzincan’ımıza hoş
geldiniz. Doğrudan Ahıskalılar için tarihi bir gündür. Dokuz ülkede yaşayan Ahıskalıların
temsilcileri bulunmaktadır: Amerika, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan,
Özbekistan, Kazakistan. Bu bölgelerden gelen soydaşlarımız, tekrar hoş geldiniz.
Bu organizasyonda emeği geçen başta Sayın Valimize, Sayın Rektörümüze, TİKA’ya, Dış
İşleri Bakanımıza, Yurtdışı Topluluk Dairesine, THY’ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür etmek
isterim. Erzincan’da bizim Ahıskalılar için böyle bir bilgi şöleni çok gerekliydi. Bizim
Erzincan’da sempozyum yapmaktaki amaçlarımızdan birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
ne kadar büyük devlet olduğunu ve arkamızda olduğunu göstermektir. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Dış İşleri Bakanımızın, Valiliğimizin,
Kaymakamımızın, Belediye Başkanımızın emeklerini, tüm Erzincan halkının bizlere yaptığı
iyilikleri görsünler diye Erzincan’da bu toplantıyı yaptık. Ahıskalılar iyilik bilen insanlardır.
Kimselere yük olmayan; yaşadıkları ülkelere katkı sağlayan; dilini, dinini, örf âdetini
kaybetmeden gururla yaşayan Ahıskalılar 1829’da Osmanlı Devletinden ayrılmışlardır.
Ahıskalılar Rus İmparatorluğu ve Sovyet Birliği egemenliği altında da kalsalar, sürgünlere de
maruz kalsalar benliklerini, birliklerini, dillerini, kültürlerini kaybetmeden bugüne gelmişlerdir.
Ahıskalılar vatanına çok düşkündür. Ahıskalılar Türk hükümetinin her daim arkasındadırlar. 15
Temmuz darbe girişiminde bütün Ahıskalılar olarak Erzincan’dan başlayıp Erzurum, Antalya,
Bursa ve Ankara meydanlarında devletimizin yanında nöbet tuttuk. Çünkü Türkiye devleti her
zaman bizim arkamızda olduğu için biz de her daim yanlarında olduk. Başta Sayın
Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükelçilerimize
milletimiz adına teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Ahıskalıların arkasında olmuş
bizleri kendinden ayırt etmemiştir. Erzincan’a şu ana kadar 430 aile gelmiş olup 200 aile kadar
daha gelecektir. Vatandaşlarımızın buraya gelmesi Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız,
Bakanlarımız, Valimiz, Belediye Başkanımız ve Üzümlü halkının büyük desteğiyle
gerçekleşmiştir. Buraya gelen Ahıskalılar savaş altında yaşan Ahıskalılar olup Erzincan ve Ahlat
halkı bizlere kucak açmıştır.
Sayın Valimiz Belediye Başkanlarımız Ve Üzümlü ile Erzincan halkımıza bir daha çok
teşekkür etmek isterim. Gece gündüz hiç durmadan Ahıska Türkü ailelerinin yanında bizzat olmuş
emek sarf etmişlerdir. Biz çetin ve zor bir yoldayız. Dünyada 9 ülkede yaşayan Ahıskalılarımızın
birçok sıkıntısı bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı ile bütün doğu bölgelerinde
Ahıskalıları yerleştirmek ama onların ihtiyaçlarını karşılayarak getirmektir. İş imkânı ev imkânı
sağlayarak getirmektir. Yavaş yavaş programlı olarak göçü sağlamak ve geldiğimizde de Türkiye
Cumhuriyeti devletine de Ahıskalılara yakışan şekilde devletimize gereken yardımı da bizim
yapmamız gerekmektedir. Ahıska Türklerinin amacı Vatanlarına dönmede sıkıntı yaşamadan
İnsan hakları dâhilinde vatanlarına dönebilmektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin destekleri ile
Gürcistan’da, anavatanımızda evler aldık soydaşlarımızı yerleştirdik.
Göçü bundan sonra programlı yapmak istiyoruz. Bursa yöremizde en az 60 bin Ahıskalı
bulunmakta olup iş problemi bulunmaktadır. Doğu bölgelerinde yerleştirilenler ise iş
potansiyeline uygun tarım alanlarında çalışacak, tarım ve hayvancılıkla meşgul olacak, burada
Türkiye Cumhuriyeti devletine de katkıda bulunacaktır.
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Bizim Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak hedefimiz, hem Türkiye’mizde hem
Gürcistan’da hem de tüm diğer yerlerde yaşayan Ahıskalılarla birlikte çocuklarımızı büyütüp
yetiştirebilmek, ülkelerin yönetimine, ekonomisine, kurumlarına katkı sağlayabilmektir.
Eğitim alanında ciddi işbirlikleri yapmaktayız. Sayın Rektörümle de görüştük Erzincan
Üniversitemiz ile de protokol dâhilinde işbirliklerimizi de yapacağız. Erzincan’da şu anda 1800
kişi ve yakın zamanda gelecekler ile 3000’i bulacak Ahıskalıların eğitimde de birçok desteğe
ihtiyacı vardır. Bir diğer amacımız dini hayatımızda milletimizi yetiştirecek doğru bilgi ile
bilinçlendirecek dini eğitim de almak olup bu konuda da Diyanet İşleri Başkanlığımızla
çalışmalarımız sürmektedir. Spor programlarımız, hac programlarımız, dünya genelindeki cami
yapımında birçok katkımız bulunmaktadır. Şu an aramızda Üzümlü’den dostlarımızla birlikte
diğer bölgelerden gelen dostlarımızı görmekteyim. Ahıskalılardan şunu istiyorum: Bizim
arkamızda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Vekillerimiz, Valimiz,
Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Üzümlü ve Erzincan halkımız bulunmaktadır. Onlara her
zaman çok teşekkür etmekteyiz ve Ahıskalılar olarak bu yapılan iyilikleri de unutmayacağız. Bu
sempozyumun organizesinde emeği geçenlere de teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Yasin Ekrem SELİM
Dışişleri Bakan Danışmanı
Sayın Valim, Değerli Vekilim, değerli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler. Sizlere sevgi
ve saygılarımı sunarım. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt
Çavuşoğlu’nun sizlere sevgi ve saygılarını iletmek isterim. Kendisi yoğun programı sebebiyle
burada aranızda olamadı, ancak talimatı ile hem şahsımı hem de Genel Müdür Yardımcımızı
sizler ile beraber burada birlikte olabilmek için gönderdi. Tabi bizler de buraya sadece talimat ile
değil büyük bir zevk ile geldik. Ahıska Türkleri kardeşlerimizin yaşadığı her ülkeye sayın
bakanımızla gittiğimizde sürekli orada yaşayan Ahıskalı Türk kardeşlerimizle beraber oluyoruz
ve onların her derdini kendi derdim gibi takip etmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
ve Sayın Bakanımızın yönlendirmeleri ile tüm devlet kurumlarında ve bizim bakanlığımızda da
her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hatta artık sayın bakanımızın Ahıskalı olduğunu
düşünüyorlar. Hem bakanlar kurulunda hem diğer tüm görüşmelerinde Ahıskalı olarak
düşünülmesinden ayrıca kendisi de çok memnun olmaktadır.
Ahıskalı vatandaşlarımızın göçleri hep dramatik oldu. En son göç diğerlerine göre biraz
daha rahat oldu. Geride bıraktığınız götüremediğiniz eşyalarınız da olduğunu gördük. Bu göç
olayında THY ile beraber bunu da düşünerek azar azar da olsa bu geride bıraktıklarınızı da
getirebilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Bu güzel sempozyumu hazırlayanlara tekrar
teşekkür eder en derin saygı ve muhabbetlerimi sunarken hayırlı günler dilerim.

Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU
Erzincan Üniversitesi Rektörü
Sayın Valim, Saygıdeğer Meclis İdari Amirimiz, Belediye Başkan Vekilim, çok değerli
misafirler. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu vesilesiyle hepinizi saygı ile selamlıyorum,
teşriflerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından gelen misafirlerimize de hoş
geldiniz diyorum. Ahıska Türkleri, Ahıska çok manalar ifade eder. Sadece bir coğrafi bölge değil,
sadece Ahıska Türklerinin vatanı değildir. Ahıska aynı zamanda şairin de söylediği gibi,
Ahıska bir gül idi gitti
Bir ehl-i dil idi gitti,
Söyleyin Sultan Mahmud’a
İstanbul kilidi gitti.
Ahıska toprağı Türkiye için Anadolu için bir anahtardır, kilittir. Onun için kıymetlidir.
Oradan kovulan, yurtsuz bırakılan kahraman Ahıskalılar canlarını mallarını terk ettiler ve vatansız
da bırakıldılar. İstiklal şairimizin dediği gibi “Malımı mülkümü alın ama vatanımdan beni ayrı
komayın.” dediği dizelerine de muhatap oldular. Sonra iki kardeş birbirini vurdular ve yine istiklal
şairimiz der ki “Tefrikaya düşmeyin. Tefrikaya düşerseniz yıkılır, gidersiniz.” Bu sözün
karşılığına da muhatap oldular 1989’da. Şu anda ise 9 ülkede dağınık bir şekilde yaşamlarını
sürdürülüyorlar. Ama her birinin aklında öz vatanları, Ahıskaya dönme arzusu vardır. Hepimizin
de arzusu da budur. Büyük hayallerimiz olabilir, Turancılık fikrini savunabiliriz, kızıl elma
hayalimiz olabilir. Bunların hayalde kalmaması gerekiyor. Bunların hayalde kalmaması için
bedeller ödememiz gerekiyor. Kendimize soralım, yaptığımız iş için, ideallerimiz için ne kadar
bedel ödedik ve bu idealleri savunuyor muyuz? Eğer ideallerimiz ya da hayatımız için bugün
bedel ödemiyorsak bir gün o bedelleri ödeyeceğiz. Türkiye’miz çok zor şartlarda bir takım
bedeller ödüyor, bunu hepimiz biliyoruz. Bu bedelleri geçmişte ödemediğimiz bedeller için
ödediğimizi bilmeliyiz. Bizim hiçbir zaman başkasının işine karışıp başkasının işiyle meşgul
olmamamız gerekiyor. Herkes ama herkes, valisinden rektörüne, tarladaki işçisine kadar kendi
işini en iyi şekilde yapmak için gayret sarf etmeli, oradaki bir yanlışın kendinden zuhur ettiğini
kabul etmelidir ve ona göre yürümelidir. Başkasının yan basan ayağına değil kendi ayağımızın
bastığı yere iyi bakmalıyız. Bunu başardığımız gün Ahıska toprakları onlara gerçek vatan
olacaktır. Bu vatan toprakları üzerinde de bizler ilelebet daha huzurlu yaşayacağız, yaşama fırsatı
bulacağız. Bu manada tertiplenen sempozyumumuzun, buradaki fikirler ve tartışmalar sonucunda
bir şura oluşturmasını temenni ediyor ve bu şuradan çıkacak fikirlerin hayat geçmesi için bundan
sonrada var gücümüzle yeniden bir enerji kazanarak yola koyulmanızı bekliyorum. Toplantının
tertiplenmesinde çok büyük irade gösteren Sayın Birlik Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına,
değerli hocamız Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Başarılı bir sempozyum geçmesi dileğiyle hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Gökhan TURAN
Dışişleri Bakanlığı
Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, DATÜB Başkanı, Kıymetli Akademisyenler ve Değerli
Konuklar, Erzincanlılar. Dünyanın dört bir tarafında varlıklarını sürdüren ve aidiyetlerini ve
ülkemizle manevi bağını koruyan Ahıska Türkleri kardeşlerimize dair bu önemli ve anlamlı
etkinlikte bulunmaktan dolayı hem ben hem Yasin Bey çok memnuniyet duyuyoruz. Bundan 73
yıl önce 1944 de anavatanlarından koparılıp bugün Kazakistan’dan Ukrayna’ya kadar uzanan
geniş bir coğrafyada yaşayan Ahıska Türkleri kardeşlerimizin refahı ve mutluluğu ile arzu eden
tarihi anayurtlarına, Ahıska’ya, onurlu bir şekilde geri dönmeleri devletimizin öncelikleri arasında
olmaya devam ediyor. Ahıska Türkleri kardeşlerimizin bulunduğu her yerde büyükelçilik ve
başkonsolosluklarımızla yakın irtibatları sürüyor ve böyle de devam edecektir. 1999 yılında
Gürcistan Avrupa Konseyine üye olurken taahhütleri arasında Ahıska Türklerinin vatanlarına
dönüşü bulunuyordu. Ülkemiz Gürcistan ile bu sonucu yakın takipte tutmaya devam edecektir.
Gürcistan’a geri dönüşte başvuru sürecinde yaşanan teknik ve bürokratik engellerin aşılması,
vatandaşlık başvuru ücretlerinin karşılanması çalışmalarında da DATÜB’e yardımcı olmaya diğer
kurumlar ile işbirliği içerisinde devam ediyoruz. Bu konuda diğer kurumlar ile de zaman zaman
eşgüdüm toplantıları yapmaktayız. Bunun yanı sıra Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşten
sonra sürdürülebilir bir yaşam koşullarına ve bulundukları topluma uyum sağlamaları,
entegrasyonu açısından DATÜB’ün belirttiği projeleri de işbirliği içersinde devam etmektedir.
Bundan sonra da Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla çalışmalar devam etmektedir. Bu
toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.

Salim USLU
TBMM İdari Amiri
Saygıdeğer Valim, Değerli Rektör Hocam, DATÜB’ün çok saygıdeğer genel başkanı,
değerli akademisyenler, bürokratlar ve değerli hemşerilerim. Sizleri sevgi ve saygıyla
selamlıyorum. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Başta
DATÜB ve Erzincan Üniversitesi olmak üzere katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile
sponsorlara teşekkür ediyorum. Çok önemli hususlar burada dile getirilmiş olacak ve bu
sempozyumdan elde edilen çıktılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ahıska Türklerine yönelik
çalışmalarına, politikalarına ışık tutacak, yön verecektir. Büyük bir heyecan ile bizde bu çıktıları
bekliyoruz. Tabi sözlerimizin başında 73 yıl önce büyük sürgünde hayatını kaybedenleri rahmetle
anıyorum, bunları unutmadık, unutmayacağız da. Bildiğiniz gibi diktatör Stalin döneminde
sürgüne gönderilen ve o zamanki 9 ayrı Sovyet ülkelerine gönderilen insan olduğu unutturulmak
suretiyle hayvan taşımasında kullanılan vagonlara doldurularak gönderilen kardeşlerimizin,
Sovyet kaynaklarına göre % 20’si, bu yolculukta hayatını yitirmiştir. O günkü şartlarda ülkemiz
çok güçlü olmadığından etkili bir tavır koyamamıştı. Bugün nerede bir savaş, nerede bir acı varsa
oradaki kardeşlerimiz buraya gelsin diyebilen bir Türkiye var. Güçlü bir devlet var. Ve bugün
yakılan türküleri biliyorsunuz, bu aramızdaki kardeşlik hukuku soydaşlıkla ifade edilebilecek
şekilde değil Ahıskalılar öz be öz bizim kardeşlerimizdir, öyle kabul ediyor, öyle yaşıyoruz.
Ahıska bizim kökümüz, soyumuz. Ben de Ahıskalıyım ve inanın burada sizi kendi evinizde gibi
hissettirmek için devletimizin tüm kurumları seferberdir. Bunu sadece Erzincan’a ve Bitlis’e
yerleştirilen hane sayısından anlamak yeterli değil. Mesela misafir olduğunuz Fergana’da
gördüğünüz muamele ile Türkiye’de gördüğünüz muamelenin ne kadar çok farklı olduğunu
görüyorsunuz. Burası bir merhamet medeniyetidir. Bu medeniyetin varisi olarak bizlere de o
medeniyete, o asalete uygun davranmak yaraşır, biz de çok şükür ona uygun davranmaktayız.
Çünkü biz biliyoruz ki bu coğrafya bir göç kavşağıdır. Adeta bütün tarih boyunca kendi
ülkesindeki siyasi rejimlerden, ekonomik sıkıntılardan ya da başka nedenlerden dolayı ülkesini
anavatanını terk etmek zorunda kalan herkes sığınacakları bir yer, tek bir ülke görmüşlerdir. O da
bizim ülkemizdir, anavatanımız Türkiye’mizdir. Dolayısıyla bu ülkenin bayrağına, bu ülkenin
geleceğine, bekasına sahip çıkmak herkesin borcudur; herkesin görevidir ama en çok da
Ahıskalıların görevidir. Çünkü vatansızlığın ne olduğunu devletin alternatifinin zillet olduğunu
en iyi Ahıskalılar bilirler. Tarihte onlar yaşamışlardır, onlar görmüşlerdir ve 15 Temmuz’da da
bir daha yaşamayalım diye sokağa çıkmışlardır. Bu toplantıların önemli bir işlev gördüğünü
bilmekteyim. Ahıska ile Alaska’yı karıştıran yöneticiler yok artık. Ahıska denilince yüreği
titreyen insanlar var şu anda. Sizden olan, sizin gibi yaşayan, sizin gibi düşünen insanlar var artık.
Dolayısıyla tanıtım işi geride kalmış, artık bundan sonra kazanım zamanıdır. Burada en önemlisi
diplomatik başarılar elde etmektir. Bunun yanında Ahıska’ya dönüş yolunda farklı görüşler
olabilir. Bu nedenle devletimizin politikasıyla eş zamanlı yürütülecek çalışmalar olmalıdır.
Gitmek isteyenlere orada yaşam olanakları, çalışma olanakları, değişik küçük kredilendirmeli iş
sektörleri olarak yerleştirilebilir. Bunun sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Buna da devletimizin
gücü yetmektedir. Yurttaşlık sorunlarımız, çalışma sorunlarımız, diploma denklik sorunlarımız
var. Bunların da kısa zamanda çözüleceğine eminim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sizleri üvey
kardeşi olarak değil öz kardeşi olarak bağrına basmıştır. Salkım Söğütlerin gölgesinde romanını
yazan Fuat Süner büyükelçimizin Büyük Sürgün Kafkasya adıyla yapılan bir dizi o gün yaşanan
dramları hatırlamak, gelecek nesillere taşımak adına önemli bir başlangıç idi. Orada görev yapan
büyükelçimizin büyükelçilik görevleriyle sınırlı kalmayıp orada yaşanan olayları, oradaki halkın
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kültürünü, oradaki adet gelenek ve töreleri bizzat okuyucuya yaşatıyor. Bundan dolayı da ayrıca
Fuat Süner’e teşekkür ederken tekrar Erzincan Valiliğimizin güzel misafirperverliğine ayrıca
DATÜB ve Erzincan Üniversitemize de teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım.

Ali ARSLANTAŞ
Erzincan Valisi
Sayın Vekilim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Çok şey söylendi, çok şeyler de
söylenecektir sempozyum süresince. Timur, 1401-1402 yıllarında Ahmet Celayir ile Karakoyunlu
Yusuf’u ister. Yıldırım devletin yıkılması pahasına vermez Timur’a Ahmet Celayir ile
Karakoyunlu Yusuf’u. Devlet yaklaşık on yıllık fetret dönemine girer. Bundan yaklaşık yüz yıl
sonra 1492’de bu defa Endülüs Emevi devleti yıkılır. Oradaki Yahudiler ile Müslümanların
sığınabileceği tek liman yine memleketimizin topraklarıdır. Bundan 200 yıl sonra Lehler ve
Macarların sığınacakları liman yine biz olmuşuzdur, kral ordusuyla toplanıp gelirler. Yine
yaklaşık 150 yıl sonra, 1848’lerde bu defa İsveç Kralı Şarl gelir. Hatta krala yapılacak masrafların
kalemini bulamazlar, demirbaş kaleminden harcarlar ve kralın adı Demirbaş Şarl olarak kalır. 93
harbinde bizim insanlarımız gelmeye başlar, bu durum 1920’lere, mübadeleye kadar sürer. 198090’dan Irak’tan dindaşlarımız gelir. Şimdi yaklaşık 3 milyon Suriyeli misafirimizdir. Bu sefer
farklı olan dışarıdan gelen değil evimizin diğer odasından gelen misafirlerimiz var. Vatandaşlık
işlemleri bitmek üzere. Yerleşen vatandaşlarımızın iş konusunda ise tüm çalışmalar devam
etmektedir. 57 adet yaklaşık 72 dönümlük sera çalışmalarımız da devam etmektedir. Sera
yapımından sonra gelen misafirler için de hayvancılık projesini kaymakamlığımız yapmaktadır.
Sempozyumumuzun Ahıska Türklerine bizim ülkemizde ve dünyanın her köşesine dağılmış
Ahıska Türklerine hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.

SEMPOZYUM AÇILIŞ BİLDİRİSİ

AHISKA TÜRKLERİ: KÜRESEL DİNAMİKLER IŞIĞINDA
GÖÇ, KİMLİK VE ULUSÖTESİCİLİK
MESKHETIAN/AHISKA TURKS: MIGRATION, IDENTITY AND
TRANSNATIONALISM IN THE LIGHT OF GLOBAL DYNAMICS
Ayşegül AYDINGÜN*
Açılış konferansını vermek üzere beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu
sempozyumun açılışında sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek
isterim. Bu vesileyle, Sayın Rektöre, Rektör Yardımcılarına, DATÜB yetkililerine ve bu
sempozyumunun düzenlenmesine emeği geçen herkese şükranlarımı sunmak isterim.
Kendimi Ahıska Türkleri gibi tanıtmam gerekirse, dedem Tog beylerinden Hamdi Beydir.
Anneannem ise Alcoa ağalarından Muri Şah Ağa'nın kızı Münire Hanımdır. Benim tüm
çocukluğum, beni büyüten ve çok sevdiğim, 1929 yılında, kendi ailesini arkada bırakarak eşinin
ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçan anneannemden Ahıska’nın güzelliklerini dinleyerek geçti.
Bana her zaman, “Belki bir gün gidersin ve yaşadığımız yerleri görürsün.” derdi. Çocuk aklıyla,
o zamanlar nasıl bir hasret çektiğini çok anlayamamıştım. Onun Türkiye’ye olan sevgisinin ve
bağlılığının niteliğini de yıllar içinde, belki de bir sosyolog olduktan sonra anladım. Onlar hem
vatanlarından sürülmüşlerdi hem de vatanlarında, yani Türkiye’de yaşamaktaydılar.
Ahıska Türklerinin 20. yüzyılda, özellikle de 1944 sürgünü sonrasında yaşadıkları ve 21.
yüzyılda da devam eden acıları, travmaları, ayrılıkları, ayrımcılıkları ve insan hakları ihlallerini,
ben önce kendi ailemde yaşadım ve hissettim. 1990 yılında, ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun
olduktan sonra Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans yapmaya başladım ve o dönemde Ahıska
Türkleri konusunu akademik olarak çalışmaya karar verdim. 1980’li yılların ikinci yarısında,
Gorbaçov dönemi, Sovyetler Birliği için önemli bir dönüşümün başlangıcı olmuş, bu da benim
Sovyet coğrafyasına olan ilgimi artırmıştı. Yüksek lisans tezimi Ahıska Türkleri üzerine
yazamadım ama doktoramı Ahıska Türkleri üzerine yapmaya karar verdiğimde, Sovyetler Birliği
dağılma sürecine girmişti. Ancak Türkiye’de Ahıska Türklerinin kim olduğu bilinmiyordu.
Ahıska Türkleri dışında Türkiye’de birçok kişi Ahıska Türklerinin kim olduğunu, 1991 yılında
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra öğrendi. 1991’den önce Türk dünyasına ilgi duyanların önemli
bir kısmı bile Sovyet coğrafyasında Türkiye Türkçesi konuşan, bizlerle aynı kültürü paylaşan,
kendini tüm zorluklara ve yasaklara rağmen ‘Türk’ olarak tanımlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne
bağlılık duyan bu topluluğun varlığı hakkında bilgi sahibi değildi. Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından 26 yıl geçmiş olmasına ve binlerce Ahıska Türkü’nün Türkiye’ye göç
etmiş olmasına rağmen halen birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının onlar hakkında bilgi
sahibi olmadığı maalesef yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla bu sempozyum gibi akademik
faaliyetleri, hem Ahıska Türklerinin tanıtılmasına katkı sağlaması nedeniyle hem de genç
akademisyenleri bu konuları çalışmaya teşvik etmesi nedeniyle son derece önemli buluyorum ve
önemsiyorum. Bu nedenle, bu sempozyumu düzenleyenlere tekrar teşekkür ediyorum.
Biraz evvel de vurguladığım gibi, 1990’dan beri Ahıska Türkleri üzerine akademik çalışma
yapan bir sosyologum. 1992 yılından beri Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, ABD, Azerbaycan,
Gürcistan ve Türkiye’de çok sayıda saha araştırması yaptım. Saha çalışmalarında Ahıska
Türklerinin düşüncelerini, deneyimlerini, sorunlarını ve yaşadıkları ayrımcılıkları tespit etmeye
çalıştım. Çeşitli dillerde yayınlar yaptım. Bu araştırmaların bir kısmında eşim Prof. Dr. İsmail
*

Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara/Türkiye.
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Aydıngün ile birlikte çalıştım. Son çalışmamızı, Ahıska Türkleri: Ulusötesi bir Topluluk Ulusötesi Aileler başlığı altında kitaplaştırdık ve 2014 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi
tarafından basıldı. Son yıllarda Ahıska Türkleri konusunda yapılan yayınlarda önemli bir artış
olduğunu görüyorum. Hem yabancı araştırmacılar hem de Türk araştırmacılar tarafından yapılan
önemli akademik çalışmalar var. Bu çalışmaların özellikle Ahıska Türklerinin Krasnodar
bölgesinden Amerika’ya göçünü takiben arttığı kanaatindeyim. Bu gelişmeden büyük bir
mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.
Konuşmam “Ahıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik”
başlığını taşıyor. Açılış konferansında Ahıska Türklerinin deneyimledikleri zorunlu göçler
üzerinde durmak istiyorum. Göçlerin kimliğe olan etkisi ve ulusötesicilik konusunu ise yarın
sunacağım ve bu konuşmanın bir devamı niteliğindeki tebliğimde ele alacağım.
Ahıska Türklerinin Deneyimledikleri Zorunlu Göçler
Ahıska Türklerinin deneyimledikleri zorunlu göçler kapsamında öncelikle Sovyet
döneminde Ahıska’dan Türkiye'ye göç, 1944 sürgünü ve Fergana olaylarına kısaca değindikten
sonra, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki göçlere küresel dinamikleri dikkate alarak kısaca
değineceğim.
Sovyet Dönemi: Ahıska’dan Türkiye’ye Göç, 1944 Sürgünü ve Fergana Olayları
Ahıska Türklerinin yakın tarihine bakıldığında, Bolşevik devrimi takip eden süreçte,
Sovyet rejiminin sağlamlaştırılmasına yönelik uygulanan politikaların, başta toprak sahipleri
olmak üzere Ahıska Türklerinin bir kısmının Türkiye’ye göç etmesine neden olduğu görülür.
Türkiye’ye göç edenlerin bir kısmı, ayrı bir Ahıska Türkü kimliği geliştirmeden, bir kısmı ise
kökenlerinin bilincinde, topluma tam anlamıyla entegre olarak yaşamlarına devam etmişlerdir.
Bu dönemdeki göçleri, 20. yüzyılda Ahıska Türklerinin dağınık bir şekilde yaşamaya
başlamalarının başlangıcı olarak değerlendirmek mümkündür. Türkiye’ye göç etmeyip Ahıska
(Mesheti-Cavahetya) bölgesinde kalanlar ise 1944 sürgünü ile ağırlıklı olarak Özbekistan,
Kazakistan ve Kırgızistan’a sürülmüşlerdir (Baydar-Aydıngün, 2001; Aydıngün, 2002; Asker ve
Kahraman, 2016, s. 40-41).
1944 Sürgünü ile Türk-Rus sınırında Türkiye yanlısı olmakla bilinen Ahıska Türkleri,
Ahıska Bölgesinden bütünüyle temizlenmiştir. Sovyet rejiminin stratejik sebeplerle aldığı bu
kararın neden olduğu zorunlu göç, Ahıska Türklerinin kolektif bir travma yaşamalarına neden
olmuştur ve aslında bu göçün etkileri günümüzde halen devam etmektedir. 1944 Sürgünü
sonucunda yerleşilen ülkelerdeki gelişmeler, zaman içerisinde Ahıska Türklerini yeni göçlere
zorlamıştır. Sonuçta, Ahıska Türkleri sürüldükleri topraklarına dönememişler, maruz kaldıkları
zarar ve ayrımcılıklar halen telafi edilmemiştir. 1944 Sürgünü’nü yaşamamış olanlar kendilerine
anlatılan bu kolektif travma ve sonraki dönemlerde yaşadıkları ayrımcılıklar ve zorunlu göçler
üzerinden kolektif kimliklerini oluşturmakta, düşüncelerini ve davranışlarını bu kimlik ışığında
belirlemektedirler (Conquest, 1970; Neckrich, 1978; Kreindler, 1986; Pavel, 2004).
1944 Sürgünü’nü yaşamamış ve Özbekistan’da doğmuş olanların bir kısmının, 1989
yılında, başta Fergana olmak üzere Özbekistan’ın farklı şehirlerinde uğradıkları saldırılar
sonucunda bir sürgün daha yaşamak zorunda kaldıklarını unutmamak gerekir (Quinn, 1989, s. 25;
Khazanov, 1992; Payin, 1992, s. 36-37; Baydar-Aydıngün, 2001, s. 79-84). Fergana’da başlayan
ama farklı yerlerde de baş gösteren ve Ahıska Türklerini hedef alan bu saldırıların, birçok
siyasetçi, kamu görevlisi ve araştırmacı tarafından pazarda başlayan bir kavganın büyümesi
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biçiminde değerlendirilmesi, toplumsal gerçekliği açıklamaktan oldukça uzak, o dönemde
Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Moskova arasında gerginleşen ilişkileri ve
Özbekistan’daki iç dinamikleri göz ardı ederek bu olayları spontane olarak gelişmiş olaylar olarak
sunmaya çalışan değerlendirmelerdir. Fergana olaylarının, Özbekistan dışındaki Orta Asya
cumhuriyetlerinde de, örneğin Kazakistan’da ve Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Türklerine de
yansıdığı, Ahıska Türklerinin bazı bölgelerde, yaşadıkları ülkelerin titüler halklarının tehdit ve
baskılarına maruz kaldıkları, hatta tarlalarda saklandıkları ve can kayıplarının olduğu, mülakat
yaptığım Ahıska Türkleri tarafından vurgulanmıştır.1
Farklı rakamlar verilmekle birlikte, Fergana olaylarında yaklaşık 100 Ahıska Türkü’nün
öldürüldüğü çeşitli kaynaklarda yer almıştır. Öte yandan, kadınlar çoğunlukta olmak üzere, birçok
Ahıska Türkü’nün kayıp olduğu kaynaklarda gündeme getirilmemişse de mülakatlar sırasında
bazı Ahıska Türkleri tarafından belirtilmiştir.2 Ayrıca, bu olayların önceden planlandığı da yine
birçok mülakatta dile getirilmiştir.3 Fergana olaylarının nedeni konusunda çok farklı görüşler
ortaya atılmıştır. Bunlar arasında, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüşünü gerçekleştirmek
üzere, Moskova’nın Gürcistan’a baskı yapmasını sağlamak, Rusya’da ihtiyaç duyulan tarım
işçilerini temin etmek, Moskova ve Özbekistan hükümeti arasındaki gerilim nedeniyle
Moskova’nın Özbekistan’a baskı yapması, yükselen Özbek milliyetçiliğinin ülkedeki azınlıkları
korkutma ve sindirmeyi amaçladığı gibi nedenler ön plana çıkmıştır. Farklı nedenler öne sürülse
de, Moskova’nın ve KGB’nin bu olaylara müdahil olduğuna ilişkin görüş yaygın kabul
görmektedir (Bohr, 1990: 18-20). Sovyet hükümeti ile Özbekistan hükümeti arasındaki, ağırlıklı
olarak yolsuzluklardan kaynaklanan gerilim nedeniyle, merkezi hükümetin aldığı stratejik
kararların Ahıska Türklerini doğrudan etkilediğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda,
hem 1944 Sürgünü’nün hem 1989 Fergana olaylarının bölgesel aktörlerin kendi çıkarları
doğrultusunda uyguladıkları stratejilerin bir sonucu olduğunu belirtmek gerekir.
Fergana olayları sonucunda yaşanan zorunlu göç ağırlıklı olarak Rusya’ya olmuştur.
Sovyet hükümeti yaklaşık 14 bin Ahıska Türkünü Fergana’daki askeri poligonda koruma altına
almış ve Rusya’nın çeşitli bölgelerine göndermiştir (Baydar-Aydıngün, 2001, s. 79-84;
Krasnovskiy, 1989, s. 26-27). Ancak gönderildikleri Kursk, Oryol, Tula, Smolensk ve Belgorod
gibi yerlerdeki yaşam koşulları ve toplumsal yapı Ahıska Türklerinin bir kısmının, takip eden
yıllar içerisinde Krasnodar ve Rostov bölgelerine göç etmelerine neden olmuştur. Ayrıca,
Özbekistan’dan Rusya’ya göç etmek zorunda kalan Ahıska Türklerinin bir kısmı da daha sonra
Çeçenistan, İnguşetya, Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetlerine göç etmişlerdir.
Ancak bu göçü takip eden yıllarda Kuzey Kafkasya’da söz konusu çatışmalardan, özellikle
Çeçen-Rus savaşlarından (1994-96/1999) etkilenen Ahıska Türkleri yerleştikleri bu bölgelerden
de göç etmek zorunda kalmışlardır. Kuzey Kafkasya’ya yerleşen Ahıska Türkleri çok çeşitli
sorunlarla karşılaşmış olsalar da araştırmacıların dikkatini çeken ve dünya gündemine taşınan en
önemli sorun ve ayrımcılıklar Krasnodar bölgesinde yaşanmıştır. Fergana Olayları sonrasında
Rusya’ya göçün Sovyet döneminde gerçekleşmiş olması Ahıska Türklerine oturma izninin (Rus.
propiska) otomatik olarak verilmesini gerektirirken, Kuzey Kafkasya’daki birçok bölgenin tersine
Krasnodar bölgesinde yaşamakta olan Ahıska Türklerine oturma izni verilmemiş ve böylece her
türlü vatandaşlık hakkından mahrum bırakılmışlardır. Başka bir deyişle, bölgedeki varlıkları
hukuken tanınmamış ve bunun bir sonucu olarak da çalışma izni almaları, evliliklerin ve doğan
Mülakat, Merke (Kazakistan), Temmuz 1994.
Mülakat, Krasnodar (Rusya Federasyonu) Ekim 2012.
3 Mülakat, Bursa (Türkiye), Şubat 2005.
1
2
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çocukların resmî olarak kayıt edilmesi mümkün olamamıştır (Osipov ve Cherepova, 1996;
Osipov, 2000, Osipov, 2007). Ayrıca, bölgede yapılan mülakatlarda, Ahıska Türkleri, yerel
makamlar ve polis tarafından çeşitli baskılara maruz kaldıklarını, pazarlarda tezgah açanların
rahatsız edildiklerini ve hak etmedikleri cezalara çarptırıldıklarını ifade etmişlerdir.4 Bu bağlamda
dile getirilmesi gereken önemli bir başka konu da, Kuzey Kafkasya’daki Ahıska Türklerinin
önemli bir kısmının Ahıska’ya yakın olmak için bölgeye geldikleri, ve bölgedeki çatışmalar ve
Krasnodar’da propiska alamamaları nedeniyle birçok kez kuzey Kafkasya'nın farklı yerlerine göç
etmek zorunda kaldıklarıdır.
Fergana’daki Ahıska Türklerinin devlet eliyle Rusya’ya götürülmelerini takip eden süreçte
Özbekistan’ın diğer bölgelerindeki Ahıska Türklerinin bir kısmı da kendi olanaklarıyla
Azerbaycan’a göç etmişlerdir. Azerbaycan’da daha önce göç etmiş Ahıska Türklerinin olması,
Özbekistan’dan göç etmek isteyen Ahıska Türklerini Azerbaycan’a çeken en önemli unsurlardan
biri olmuştur. 1958 ile 1962 yılları arasında 20 binden fazla Ahıska Türkü Azerbaycan’a göç
etmiş ve Azerbaycan’a göç Sovyet dönemi boyunca az sayılarda da olsa devam etmiş, Fergana
olayları da Azerbaycan’a yeni bir göç dalgasına neden olmuştur (Baydar-Aydıngün, 2001, s. 85).
Şüphesiz, Azerbaycan, Ahıska Türklerinin Sovyet dönemi boyunca farklı dönemlerde göç
ettikleri ve kendilerini en fazla güvende hissettikleri ülkedir (Tokluoğlu, 2012, s. 73-77). Bunun
yanı sıra Azerbaycan’a göçün önde gelen nedenleri arasında, Kuzey Kafkasya’ya göçte olduğu
gibi Ahıska Bölgesine yakın olma arzusudur. Birçok Ahıska Türkü kendileriyle gerçekleştirilen
mülakatlarda vatana dönme konusunda en kararlı olanların ağırlıklı olarak 1950’lerde ve
1960’larda Azerbaycan’a göç ettiklerini belirtmişlerdir.5 Bu görüş, 1999 sonrasında Gürcistan’a
geri dönme ihtimalinin ortaya çıkması ve Gürcistan’da geri dönüşü düzenleyen yasasın 2007
yılında kabulünün ardından takip eden süreçte, en fazla başvurunun Azerbaycan’dan gelmesiyle
doğrulanmıştır (Keskin, Tulun ve Yılmaz, 2016).
Fergana olayları sonucunda, sürgün olgusu, 1944 Sürgünü’nü yaşamış olanlar tarafından
tekrar yaşanmış, 1944 Sürgünü’nü yaşamamış olanlar ise kendilerine anlatılanlar üzerinden
bildikleri sürgün olgusuyla somut olarak tanışmışlardır. Sonuçta, sürgün olgusu geçmişte
kalmamış, şimdiki zamanda yaşanan, tekrar eden ve gelecekte de tekrar etme ihtimali olan bir
olgu olarak Ahıska Türklerinin zihinlerinde yerini almıştır. Özbekistan’dan göç edenlerin kesin
rakamını vermek mümkün değilse de yaklaşık 70 bin Ahıska Türkü’nün göç ettiği farklı
kaynaklarda belirtilmektedir. 1989 olayları öncesinde Ahıska Türklerinin yaklaşık yarısının
Özbekistan’da yaşadıkları birçok kaynakta belirtilmiştir (Chikadze, 2007, s.117; Yunusov, 2000).
Sovyet Sonrası Dönem: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ne Göç ile Eski
Sovyetler Birliği İçindeki Göçler
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takip eden süreçte Türkiye’ye göç, Ahıska
Türkleri için yeni bir seçenek olmuştur. Sovyet dönemi boyunca Türkiye hakkında bilgi
edinememiş ve Türkiye karşıtı Sovyet propagandasına maruz kalmış Ahıska Türkleri ancak
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmaya
başlayabilmişlerdir. Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğunun siyaseten Türkiye Cumhuriyeti’ne
aidiyet duyması, zorluklara rağmen Türkiye’ye göçü teşvik eden en önemli unsur olmuştur.
Türkiye’ye göç, hem iskânlı hem de serbest göç biçiminde gerçekleşmiştir. İskânlı göç son derece
sınırlı kalmış olsa da çok sayıda Ahıska Türkü serbest göçle gelmişlerdir. Serbest göçle gelenlerin
4

5

Mülakatlar, Krasnodar ve Rostov (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
Mülakat, Bakü (Azerbaycan), Eylül 2015.
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yoğunlaştıkları şehirlerin başında Bursa’nın olduğunu ancak yıllar içerisinde Antalya’nın serbest
göçün merkezi haline geldiğini söylemek mümkündür (Aydıngün, 2007).
Her ne kadar Türkiye, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ahıska Türkleri konusunu Orta
Asya cumhuriyetleri ve Gürcistan’la geliştirmekte olduğu ilişkilere olası olumsuz etkisini dikkate
alarak bir müddet çok gündeme getirmediyse de, Ahıska Türklerinin serbest göçüne bir sınırlama
getirmemiştir. Ahıska Türklerinin, bölgeyi ziyaret eden siyasetçilerden Türkiye’ye
götürülmelerine yönelik talepleri ve bağımsızlıklarının ilk yıllarında, birçok eski Sovyet
cumhuriyetinde olduğu gibi, Orta Asya cumhuriyetlerinde de yükselen milliyetçiliğin azınlıklara
olumsuz etkisi, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın girişimiyle 11.07.1992 tarihli ve 3835
sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabul ve iskânına dair kanunun çıkartılmasının temel
nedenlerindendir. Bu kanuna dayanılarak ilk aşamada en zor durumda olanlardan başlamak
kaydıyla eski Sovyet coğrafyasında yaşayan 500 Ahıska Türkü ailesinin iskânlı göçü
doğrultusunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve
Özbekistan’dan Ahıska Türkü ailelerinin Iğdır’a yerleştirilmeleri, vatandaşlık almaları,
eğitimleriyle uyumlu iş sağlanması kararı alınmıştır (Avşar ve Tunçalp, 1994). Iğdır’a iskânlı göç
çerçevesinde iskân edilmesi planlanan aile sayısının yerleştirilmelerinin çok uzun bir sürece
yayılmış ve bölgenin toplumsal yapısından kaynaklanan bazı entegrasyon sorunları yaşanmışsa
da iskânlı göçmenlerin durumunun hemen vatandaşlık almaları nedeniyle serbest göçmenlere
kıyasla daha iyi olduğunu belirtmek gerekmektedir (Aydıngün, 2007, s. 353-354).
Türkiye’ye diğer iskânlı göç, 2014 yılında Ukrayna’nın doğusunun Rusya Federasyonu
destekli grupların fiili işgali sonrasında söz konusu olmuştur. Ukrayna ve söz konusu gruplar
arasındaki çatışmalar bölgedeki Ahıska Türklerinin can güvenliğini tehdit etmiş ve yeni bir göçü
zorunlu kılmıştır. Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç talebi Türkiye tarafından değerlendirilmiş
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile çok sayıda aile Erzincan’ın Üzümlü ve
Bitlis’in Ahlat ilçelerine iskân edilmiştir.
Ahıska Türklerinin Türkiye’ye iskânlı ve serbest göçleri sorunsuz olmamıştır. Özellikle
serbest göçle gelenler, başta vatandaşlık alma konusunda yaşanan sorunlar olmak üzere çok
sayıda zorlukla mücadele etmişlerdir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen genel bir değerlendirme
yapmak gerekirse Türkiye’nin çeşitli kentlerine yerleşen Ahıska Türklerinin Türkiye’ye çok
büyük ölçüde entegre olduklarını belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu entegrasyonu kolaylaştıran
en önemli unsurlar arasında Türkiye’de halkın büyük çoğunluğunun Ahıska Türklerine yönelik
olumlu yaklaşımını ve resmî makamların özellikle Ahıska Türklerinin yoğun yaşadıkları illerde,
onların sorunlarını çözmeye yönelik uyguladıkları enformel yöntemleri (vatandaş olmayan
çocukların okullara alınması, hastaların hastanelerde ücretsiz tedavisi, oturma izni olmayanların
sınır dışı edilmemesi vb.) belirtmek gerekmektedir.
Orta Asya cumhuriyetleri ve Azerbaycan’ın yanı sıra Rusya’nın farklı bölgelerinden de
Ahıska Türkleri, Türkiye’ye iskânlı ve serbest göçmen olarak gelmişlerdir. Ancak Rusya
Federasyonu’nun Krasnodar bölgesinde yaşayan ve propiska verilmemesi nedeniyle geçerli bir
kimlik belgesi ve pasaportu bulunmayan Ahıska Türklerinin Türkiye’ye veya başka bir ülkeye
göç edebilmeleri mümkün olmamıştır. Bu Ahıska Türklerinin çoğunun elindeki tek kimliğin artık
geçerliliğini yitirmiş Sovyet pasaportu olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Dolayısıyla,
hukuken vatansız olan bu Ahıska Türklerinin durumu bazı uluslararası örgütlerin dikkatini çekmiş
ve bu vatansızlık durumunun neden olduğu insan hakları ihlalleri Uluslararası Göç Örgütü’nün
konuya müdahil olmasına neden olmuştur. Uluslararası Göç Örgütü, Amerika Birleşik
Devletleri’nin mülteci programı kapsamında, Özbekistan’dan Rusya’ya göç etmek zorunda
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kalmış, Krasnodar’da yaşayan ve geçerli kimlik belgesi bulunmayan Ahıska Türklerinin Amerika
Birleşik Devletleri’ne göçmen olarak gidebilmelerini sağlayan süreci yönetmiştir. Göçü
düzenlemeye yönelik olarak 2004 yılında başlayan çalışmalar sonucunda 2006 yılında başlayan
ve takip eden birkaç yıl devam eden göç yaklaşık 15 bin civarında Ahıska Türkü’nün Amerika’ya
gitmesini mümkün kılmıştır (Aydıngün et al. 2006). Ancak, Krasnodar, Dayton ve İndianapolis’te
mülakat yapılan Ahıska Türkleri, kimliksiz kalmamak için farklı yerlerden oturma izni alan aile
fertlerinin ABD’ye göç edemediklerini ve bu göçle de ailelerin parçalandığına dikkat
çekmişlerdir. Ahıska Türklerinin bir kısmı ABD’ye göçü de bir sürgün olarak tanımlamaktadırlar.
Tüm bu yaşanan zorunlu göçleri dikkate aldığımızda, sürgünün Ahıska Türklerinin hafızalarında
yer etmiş en güçlü olgu olduğu açıktır. ABD’nin bu göçü neden onayladığı konusu da çok çeşitli
tartışmaları gündeme getirmiştir. Bunlar arasında, ABD’nin Rusya’daki insan hakları ihlallerini
gündeme getirme isteği, ihtiyaç duyduğu göçmen nüfusu yaşadıkları devlete sadakatleri ile
tanınan Ahıska Türklerinden karşılaması ve Krasnodar bölgesindeki yoğun Ermeni nüfusun
Ahıska Türklerini bölgeden sürme isteği gibi, yine küresel stratejik çıkarlarla alakalı görüşleri
sayabiliriz.
Ahıska Türklerinin tarihi 20. yüzyılın başından itibaren ele alındığında, Türkiye’ye geçişle
başlayan, ardından Orta Asya’ya sürgünle, daha sonra da Fergana olayları ile devam eden göçler,
Ahıska Türklerinin bir kısmının Türkiye’de, diğerlerinin de eski Sovyet cumhuriyetlerinde
dağınık bir şekilde yaşamalarına neden olmuştur. Ahıska Türklerinin göçleri, Sovyetler
Birliği’nin dağılmasının ardından da devam etmiş ve binlerce Ahıska Türkü başta Türkiye ve
ABD olmak üzere farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca, eski Sovyet coğrafyası
içerisinde de karşılaştıkları sorunları aşmak ve yaşadıkları yerlerde söz konusu olan çatışma ve
savaşlar nedeniyle de bu coğrafyanın farklı yerlerine göç etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle, eski
Sovyet coğrafyasında dağılma sonrasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ve
savaşlar, örneğin Kırgızistan’daki ekonomik kriz, Çeçen-Rus savaşı veya Rusya
Federasyonu’nun Kırım’ı işgali ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalara verdiği destek, bu
ülkelerde yaşamakta olan Ahıska Türklerini göçe zorlamıştır. Bir diğer göç de, Ahıska Türklerinin
sürüldükleri köylerine dönmelerini 1999 yılında Avrupa Konseyi üyeliği şartı olarak kabul etmiş
Gürcistan’a olmuştur. Ancak bu tarih öncesinde kendi olanakları ile Gürcistan’a dönmüş ve orada
yerleşmek için büyük mücadele vermiş Ahıska Türklerinin de Gürcistan’a göçünün ağırlıklı
olarak Sovyet döneminde olduğunu hatırlatmak gerekmektedir (Keskin ve Anaç, 2016, s. 280283; Gürsoy ve Tulun, 2016) Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin geri dönüşüne yönelik olarak
yaptığı yasal düzenlemeler çerçevesinde de bir grup Ahıska Türkü’nün göçü söz konusu olmuş
ancak bu göçü yaşayanlar önemli ayrımcılıklara maruz kalmışlardır. Geri dönüş sürecinde
karşılaşılan zorluklar ve sorunlar bu göçün son derece sınırlı kalmasına neden olmuştur. Bu
bağlamda, gerek Gürcistan’ın gerek bölgesel aktörlerin stratejik çıkarlarının Ahıska Türklerinin
maruz kaldıkları hak ihlallerinin telafisine önemli bir engel teşkil ettiğini belirtmek yanlış
olmayacaktır.
Sonuç olarak, Ahıska Türklerinin yakın tarihine bakıldığında, yaşadıkları Ahıska
bölgesinde Türkiye-Rusya sınırının kesinleşmesi (1921), Orta Asya’ya sürgün (1944) ve Fergana
Olayları (1989) gibi başlıca tarihi olayların ve bunların neden olduğu göçlerin, yerel ve bölgesel
aktörlerin politikalarının bir sonucu olduğu açıkça görülmektedir. Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra ise Ahıska Türkleri meselesi küresel bir boyut kazanmış ve bölgesel
aktörlerin yanı sıra küresel aktörler de kendi çıkarları doğrultusunda Ahıska Türkleri meselesini
ele almışlardır.

AHISKA TÜRKLERİ: KÜRESEL DİNAMİKLER IŞIĞINDA GÖÇ, KİMLİK VE ULUSÖTESİCİLİK • | • 39

Tüm bu gelişmeler, Ahıska Türklerinin daha dağınık bir şekilde yaşamalarına neden
olmuşsa da birbirleriyle olan bağlarını koparamamış ve grup içi dayanışmayı da ortadan
kaldıramamıştır. Bu bağlamda, farklı ülkelerde yaşayan ve her durumda da ekonomik
nedenlerden veya yaşadıkları ülkelerdeki vatandaşlık alma süreçlerinin getirdiği kısıtlamalardan
ötürü seyahat olanağı olmayan Ahıska Türklerinin birbirleriyle olan ilişkilerini, bağlarını ve
dayanışmayı nasıl sürdürdükleri ve bu gelişmelerin onların kimliklerine nasıl yansıdığı
tartışılması gereken önemli konulardır.
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DİL VE EDEBİYAT

AHISKA TÜRK FOLKLORUNDA VATAN ÖZLEMİ (MANİLER -BAYATILAR
ESASINDA)
THE NATIVE LAND REGRET IN THE FOLKLORE OF MESKHETIAN TURKS (ON
THE BASE OF “MANI”- QUATRAINS)
Ateş AHMEDLİ*
Özet
Makalede Ahıska-Türk manilerinden (bayatılarından) bahs edilmişdir. Bilindiyi gibi, bu manilerin
büyük bir kısmı Vatana sevgi ruhundadır. Manilerle ninnilerin (laylaların) ideyaca bağlılığına dair daha
sonra burada fikir yürüdülür. Son olarak manilerin folklor geleneyimizde tuttuğu konumuna ilişki bildirilir.
Anahtar kelimeler: folklor, mani, bayatı, ninni, Vatan, Türk, yurt.
Summary
In the article it is said about the “mani” (quatrains) of the Meskhetian Turks. It is known that many
parts of these “mani” are about the love to the native land. Later the thought about the closeness of the
“mani” with the “nanni” (lullabies) according to ideas is shown. As a result the attitude of the “mani” to
our folklore tradition is given.
Key words: folklore, mani, lullaby, ninni, native land, Turk, country.

Türk dünyasının ulu soylarından olan Ahıska Türklerinin kaderi yaşanan Türk tarihinin en
trajik ve hem de mücadilelerle zengin sahifalarındandır. Dünyanın cennet köşelerinden sayılan
Ahıska-Çıldır toprakları hala eski çağlardan şu özelliğinden dolayı birçok qasbkarların dikkatini
çekmiştir. Ahıskalıların kaderine yazılan faciaların oluşunun da bu sebepten kaynaklandığını
düşünüyoruz. Şu halkı yok etmek, ya da sürmek, bunun karşılığında ise şu verimli topraklara
sahip çıkmak, aslında qasp edenlerin başlıca amacı şu idi. Fakat ahıskalılar, yani bu obada karar
tutmuş zahmet adamları her kimsenin kalbine dokunacak kadar insanlığa zarar getirmemiş, sadece
onlar döne döne imha edilmek tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu bir gerçektir ki, “ihanet”
axıskalılar için tamamen yabancı bir kavramdır. Ne komşuya, ne dosta, ne de ki çevresinde
oldukları milletlere ihanet edeceklerini onlar asla zihinlerinde bile tutamamışlar. Ne yazıklar ki,
aşırı iyimser ve unutkan olması defalarca Türk milletine facialar yaşatmıştır. Yerinde iken diyelim
ki, hazırda Karabağ olayının da meydana gelişini dayandıran ana neden bu türlü karaktere sahip
olmamızdan kaynaklanmıştır. Meseleye genel olarak yanaşsaq, ister Azerbaycanlı olsun, ister
Ahıskalı, gerekse Osmanlı-genel olarak Türk milletine karşı yürütülen politika hile ve kasıt
meramı itibarı ile aynı kökenlidir.
Türk ellerinin qovuşuğunda, göç yollarının üzerinde karar tutmuş bu obada farklı türk
bölgelerinin bazı özellikleri oldukça ilgi doğuracak bir tarzda temerküzleşe bilmiştir. Ahıska
ilçesinde başından Anadolu ve Kafkasya, Rumeli ve Turan kültürleri çulğaşaraq, orijinal
etnografik özellik almıştır. Bu oba kah uzak İstanbul civarlarını bize yansıtır, kah da Anadolu
doğmalığı tek bizi kucağına alır.
“Araştırmalar esaslandırır ki, Ahıska Türkleri Türkiye ve Azerbaycan Türkleri arasında
geçiş konumda duran özgü etnografik gruptur. Konvansiyonel olarak alırsak, Borçalı’nın
Qarapapaq elatı tarih sahnesine osmanlılığa meyilli azeri türkleri gibi ayak qoymuşdularsa,
Ahıska eli azerbaycanlılığa meyilli Osmanlı Türkleri gibi burada pozisyon almıştır”. (Axısqa
Türk folkloru, 2008, s.3)
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Eski yurtlardan-ulu dağlardan, yeşil ormanlardan, dipsiz derelerden ani ve vahşice
koparılmış ahıskalıları amansız düşman soğuk ve yalquzaq sehralara itdi. Sürgün hayatı ne kadar
ağır olsa da, bu, ahıskalilarin milli ruhunu ve benliğini kıramadı. Fakat, bütün bunlarsa
ahıskalıların şiirsel yaratıcılığında net ve çok etkili şekilde tezahürünü bulabildi. “Ahıska
Türklerinin gariplik ruhunu, derdini, umut ve arzularını onların folkloru oldukça güzel ifade
etmiştir. Bu anlamda, nadir yetenekli şarkıcı Müdürün türkülerinin birinde şöyle denilmektedir:
Nerde kaldı o Zediban deresi?
Duyulmaz suların şer-seresi.
Yeşil, güzel Azqurumun ormanı,
Gel dönelim o yerlere, arkadaş!...(Axısqa Türk folkloru, 2008, s.4).
Ahıska Türk folkloru çok zengin kapasiteye sahiptir. “Sürgün, ayrılık ve acılar içinde bu
zengin hazinenin nasıl korunduğu adamı heyretlendirir. Kesin bir dille söylemek olur ki, bunu
sadece Türk ruhunun ölümsüzlüğü ve büyüklüğü fonunda anlamak mümkündür “. (Axısqa Türk
folkloru, 2008, s.5-6)
Ahıska Türk folkloru tür açısından çok çeşitlidir. Bunlardan bilge sözler, eski dualar,
deyimler, türküler, ekler, masallar, rivayetler, destanlar burada geniş yer tutar. Özellikle, maniler
(bayatılar) bu folklorda daha üstün konumda duran ve çok da yaygın bir türdür. Konu bakımından
maniler daha çok çatallıdır. Bir çok Türk araştırmaçılarının kanaetine göreTürk şiirinin ilk
örneklerinden sayılan maniler (bayatılar-A.A) birçok vesilelerle bu şiirin arxetipi olarak da
değerlendirilir.(Kocatürk, Mahir, 1939, s.225); (Kaya, Doğan,1999, s.765-766); (Yücel, 1973,
s.291)
Kazandığı etno-kültürel sisteme ilişkin sözlü anenemizde öyle bir tür kıyaslanmaya gelmez
ki, etnosun hayatına, davranışına, bir sözle, maneviyatına mani misalinde nüfuz edebilsin. O
anlamda, toplumsal-siyasi geleneyimizin çok azar azar bulunan olayı olabilir ki, manide ona ilişki
bildirilmesin. Hayret vericidir ki, söz yücelikte dünyamızın öyle bir erişilmez zirvesi kalmamıştır
ki, burada feth olunmasın. Ama merak doğuracak odur ki, çok fazla meseleler, hem de şiirsel
dolğunluqda bu kompakt boyutta ifadesini bulabilmiştir. Böylece, dikkatten yaptıkça, insanlığın
bu minyatür söz sanatına duygusal tepkilerini daha derinden anlamaya başlıyor ve bu ilişkiye
yeterli sergilemeye can atıyorsun. “Son derece basit, kompakt, az sözle derin şiirsel anlam ifade
etmek bayatılara (manilere) özgü olan özelliklerindendir. Bazen dört mısrada öyle derin anlam
siqleti olur ki, “... kitaplara sığmayan akıl ve his” karşısında adam hayran kalıyor.”
(Bayatılar,1985, s.3)
Genellikle, maniler çoğu Türk halklarının folklorunda yaygın bir türdü. Örneğin,
Azerbaycan’da bayatı adı ile meşhur olan bu tür Irak Türkmanlarında, yani Kerkük folklorunda
xoyrat, Ahıska folklorunda mani kısmında yer almıştır. İlginçtir ki, Azerbaycan’da bu konuda
ortaya çıkan ilk kitap da (1926) “Maniler” adı altında basılmıştır. Bu da ona esaslandırır ki, Türk
halkları ortak bir kültüre, edebiyata sahiptirler.
Artık kayd etdik ki, manilerin daha bir karakteristik avantajı sayısız konularda olmasıdır.
Buna rağmen, Vatan konusu mani söylemelerinde daha öncül konumda olmuştur. İlginçtir ki, ne
kadar geleneksel olsa da, zamanca Vatan, Toprak konusu manevi yaratıcılık sferalarında yeni bir
mündericede gündeme gelir, sorun her zamankinden güncel görünüyor. Dolayı baktığımızda
görürüz ki, ister önce, ister sonraki dönemlerle ilişkili oluşturulan Ahıska manilerinin de büyük
bir kısmı bu konudatır. Diğer konularda “çağrılmış mani”lerse sanki, fikir bakımından bu ruha
kavuşmuş haldedir. Aslında tüm kişisel his ve duygular bu sevgi ile yoğurulduqdan sonra dolgun
şiirsel makama dönüşebiliyor. Bu yüzden de manilerde vatana olan sevgi anaya, kız kardeşe,
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kardeşe, sevgiliye, bir sözle, insanlığa olan muhabbetten ulvî ve yüksekte tutulmuştur. Bu Vatan
hiç de soyut parametrelerde hayal edilmemiş, o anlamda ki, burada onun sınırları net
işaretlenmiştir. Manilerden birkaçını örnek verek:
Bu dağların ardı var,
Gönlümün muradı var.
Gözlerinden anladım,
Orda vatan derdi var.(Axısqa Türk folkloru, 2008, s.64)
Veyahut:
Ben aşık Erzurum’a,
Yol gidiyor Erzurum’a.
Qaribim, kimsem yok,
Katlanıyorum her zuluma. (Axısqa Türk folkloru, 2008, s.64)
Araştırmalar gösteriyor ki, vatan sevgisi Ahıska insanına henüz manilere kadar nenniler
(laylalar) vasıtası ile aşılanmıştır. Öyle ki, bu insan henüz çocuk iken beşiyinin başında annesinin
ona söylediyi ninniden bu sevgiyi duymuş, vatanın varlığı hakkında herhangi bilgi sadece bu araç
ile onun hafızasına aktarılmışdır. Bu anlamda, ninniler vatan, toprak, ana vb. doğmalığı fark
etdiren kavramları ilk olarak Türk insanına aşılatan önemli şiirsel araçtır. Her gün bu sevda ile
uyuyan çocuk artık bir zaman bu sevdanın cazibesine düşer ve hayatının sonuna kadar ne bu sevda
ondan ayrılmıyor, ne de ki, o, bu cazibeden çıkamıyor. Çünkü çocuk, artık ruhen bu doğmalığa
bağlı olur. Kısacası, manilerde tebliğ olunan sevgi aslında fikrini, gücünü beşik ninnilerinden alır.
Bir Ahıska ninnisini örnek verek:
Ninni dedim yuxlasın.
Gül götürüm koklasın.
Dostlara arka olsun.
Düşmanları oklasın. (Axısqa Türk folkloru, 2008, s.57)
Dikkat yetirsek, ninnide çok önemli meseleye dokunulduğu göz önüne ala biliriz. Öyle ki,
dostunu düşmanından ayird etsin diye, henüz tavsiyeler nenniden çocuğa aşılanmağa başlanır. Bu
konuya yaklaşan bir azeri-türk nennisine dikkat çekelim:
Allah bu yavru Xandı,
Baxcada kuş qovandı.
Misri kılıç bele bağlı,
Vurmaya pehlevandı. (Yazarın şahsi arşivi, 2005, s.114)
Görüldüğü gibi her iki ninnide eski harp sanatına ait silah türlerinin adı anılıyor. Demek ki,
bu türlü ninniler asla erkek çocukların beşiği başında çalınır. O halde belli olur ki, ninnilerdeki
konular cinslerinden bağlı olarak, hem de cocuklara aktarılmış. Örneğin, kız çocukları için
çalınmış bir Azeri (türk) ninnisinde şöyle denir:
Kızım ay gibi olsun.
Telinde tarak olsun.
Yigitlikte Hacertek,
Eline dayanak olsun. (Yazarın şahsi arşivi, 2005, s.12)
Kuşkusuz, soylenilenler hem de bilgilendirici karakterlidir ve çocuğun terbiye edilmesinde
büyük önem taşımaktadır. O anlamda ki, cocuk yaşa doldukça ona telqin olunanları anlamaya
çalışacak, anlaya bilmediklerine dair ise annesine (ya da babasına) sorular verecek. Örneğin
sorunca, o, Misri kılıç, ok-yay gibi silah türlerini fark edecek, Köroğlu, Nebi, Hacer gibi halk
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kahramanlarını tanımaya baslayacaq. Buradan işaret almak olur ki, çocuk artık hayatının ikinci,
yani bir sonraki aşamasına geçiş yapmıştır.
Belirtildiği gibi, başvuru obyektinden (erkek ya da kız çocuğuna söylenmesinden) bağlı
olarak, ninnilerde verilen içerik ve bilgi değişe bilir. Böyle keçidlenmeler önem taşıyor ve bunlar
yaş, cinsiyet vb psikolojik durumlarına göre cocuklara uygulanıyordu. İlginçtir ki, bu süreç kendi
içinde iki şartı sağlamış oluyordu. Bilgilerin cinsine göre cocuklara paylaştırılmasına dışında,
hem de bu süreç bir sonraki aşamaya hazırlığı için bir tür cocuğu yetkinleşdirirdi. Tabii ki, maniler
ister içerik, gerekse de, şiirsel açısından daha dolgun bir janrdır. Çünkü artık manide insan
hayatının yetişkin dönemine ait meseleler canlanıyordu ve manide ileri sürülen fikir insanı vatana,
toprağa daha sıkı bağlıyordu. Kısacası, ninni ile bize aşılanan vatan, toprak sevgisi dünyamızı
deyişenedek manilerde bizi eşlik ediyor. Ünlü deyimdeki gibi, “beşiyinin başında ninni çalındı,
mezarının başında mani okundu”.
Kuşkusuz, başka halkların şiir yaratıcılığına gölge düşürmek istemezdik. Yani ki, onlarda
da yedi heceli, dört mısralık şiir türü vardır. Fakat insan hislerini daha dolgunlukla ifade
etmesinden dolayı bizim manilerle kıyasa gelmez. Bu konuda A. Hacılı rus çastuşkalarını
Azerbaycan-Türk bayatıları ile kıyaslayır ve karşılaşmalardan aldığı neticeyi şoyle ifade eder:
“Ünlü Rus bilim adamlarının kendilerinin gösterdiği gibi, çastuşkalar şartı-sembolik obrazlılıq
yoksundurlar ve hayatı gerçek şekil ve suretlerle yansıtırlar. Tabii ki, bu husus kusur yok,
özelliktir: burada objektif faktörün belirleyici olduğu, kişisel malumatın bildirildiği naturalist
yaratıcılık yöntemi hakimdir. Bayatılarda-manilerde ise, aksine, subjektif sembolik düşünce
hayatın naturalist inikasından üstündür: ortamdan gelen veri kişisel hislerle çulğaşaraq şiirsel
modele uyarlanmıştır ve felsefi siqlet taşımaktadır. Böylece, sanatsal içeriğin türünü yapısına
uyğunlaşdırıldığı modelleşdirici yaratıcılık yöntemi ortaya çıkıyor: realist detaylar sembolik fona
(mifopoetik aleme) düşüyor ve sanatsal modele uygun ikinci anlam kazanıyor”(Hacılı, 2000, s.56)
Kısacası, Türk insanının karakterini orgenmek isteyen onun manilerine müracaat etsin. Her
mani bir halin (moralin) tefsiridir. Burada Türk’ün yaşam tarzı, kültürü, edebiyatı, hayata bakışı,
felsefesi, özellikle de, maneviyatı doğal şekilde ifadesini bulmuştur. Azeri türklerinde böyle bir
deyim var: “Bir bayatı hakkında hacimce ondan büyük eser oluşturabilirsiniz.”
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türk Manileri (bayatıları) dünya söz sanatının nadir
incilerindendir. “İçerik ve sanatsal siqleti son derece derin olan manilerde ani insani duygular ve
sonsuz felsefi meseleler çulğaşa biliyor. Bu anlamda, maniler hayatın her döneminde (yani
doğumdan ölüme kadar -A.A) insanı eşlik ediyor - muhabbet de, keder de, sevinç de kendi
ifadesini manilerde bulabiliyor”.(Axısqa Türk folkloru, 2008, s.64)
Ahıska manilerinin de büyük çoğunluğu böyle duyguları bize aşılayır. “Vatan derdi, yurt
derdi, qarip, hasret, nakam sevgi, aynı zamanda geleceğe güven, gurur, haysiyet-bu manilerin esas
motiflerini oluşturur”.(Axısqa Türk folkloru, 2008, s.64)
Hiç şüphesiz, Vatan dediğimiz çok basit kelimenin alt yapısında daha fazla deyer
taşınmakdadır. Hem ahıskalı ve ya her hangi bir türk bunu iyi anlıyor ve bu vatanı kudretli, güçlü
ve komple görmek ister. Umarım ki, türk milleti ne zamansa kaybettiği topraklara sahip çıkacak
ve ahısqalısı, osmanlısı, Azerbaycanlısı, türkmanlısı örneğinde daha büyük ve güçlü millet
halinde bütövleşe bilecek! Nitekim, bir Azeri Türk bayatısında denir:
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Aşıq - el beraberi,
Ceyran - çöl beraberi.
Torpağımız bütövse,
Vatan - el beraberi. (Müellifin şexsi arxivi, 2005, s.55)
Bu vatanın bütünleşmesi adına hepimiz tek bir kişi gibi mücadeleye hazır olmalıyız. Bir
isteyim de şudur ki, Ahıska Türk folklorunun toplanması, incelenmesi ve geniş paylaşılması
meselesi daha bir kutsal borç gibi her zaman karşımızda dursun.
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“AHISKA SÜRGÜNÜ MENEMŞE” ADLI ROMANDA
HALKBİLİMİ UNSURLARI
FOLKLORE ELEMENTS IN THE NOVEL NAMED
“AHISKA SÜRGÜNÜ MENEMŞE”
Erdem AKIN*
Öz
Mikdat Topçu’nun kaleme aldığı “Ahıska Sürgünü Menemşe” adlı roman, Ahıska Türklerinin
yaşamış olduğu zorunlu göç bağlamında, bir tarihsel gerçekliği konu edinir. Eser, gerçeklik temelinde
kurgulandığı için dönemin sosyolojik ve psikolojik nitelikleri, karakterler aracılığıyla hissettirilir. Gündelik
yaşamın sürdürülüş biçimine yapılan müdahaleler ise eserden okuyabileceğimiz antropolojik tespitlerin bir
yönünü oluşturur.
Sahan köyünde izole bir hayat süren Ahıska Türkleri, Andranik karakteri ile gelen Sovyet
müdahalesine değin geleneksel kalıplarda, halkbilimi unsurlarıyla şekillendirdikleri yaşamlarını
sürdürmektedir. Halkbilimi unsurları temelinde kültürel değerler, Ahıska Türklerinin bu değerlere sıkı
sıkıya bağlı olması sebebiyle Sovyet kültürüne karşı bir çatışma noktası olarak ele alınır. Bu değerlerin
başında vatana bağlılık ve yurt sevgisi gelir. Kalıp sözler, formel söylemler, halk inançları gibi müdahale
edilen her bir unsurla çatışmanın şiddeti artar.
Çalışmada; romanda yer alan halkbilimi unsurları, fişleme yöntemiyle tespit edildikten sonra
bilimsel araştırma yöntemlerinden dokümantasyon inceleme ile her birinin romanda nasıl yer aldığı
aktarılmıştır. Genelde montajlama tekniği ile kullanılan unsurların, kurgu ve karakterlerle olan ilişkisi
analiz edilmiştir. Sonuç olarak, denilebilir ki; sosyal normlar, geçiş dönemleri, halk bilgisi gibi halkbilimi
unsurları eserde yoğun bir şekilde işlenmiştir. Halkbilimi unsurlarının tespiti, sonrasında analizi ve
korunumuyla ilgili yapılacak yorumların, Ahıska Türklerinin yaşadığı yoğun çatışmaya ve Sovyet
müdahalesine rağmen milli benliklerini nasıl koruduklarına dair ipuçları vereceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Menemşe, sürgün, halkbilimi, kültür
Abstract
The novel, “Ahıska Sürgünü Menemşe”, by Mikdat Topçu, is subject to a historical reality in the
context of the forced migration that the Ahiska Turks had experienced. Since the work is based on reality,
the sociological and psychological qualities of the period are felt through the characters. The interventions
to the way of sustaining everyday life form an aspect of anthropological determinations that we can read
from the work.
The Ahiska Turks, living an isolated life in the village of Sahan, continue their lives shaped by
folkloric elements in traditional molds until the Soviet intervention with the Andranik character. Cultural
values on the basis of elements of folklore are treated as a point of conflict against Soviet culture because
Ahiska Turks are closely attached to these values. At the top of these values is the patronage of the country
and the homeland love. With each intervening element, such as mold words, formal discourses, folk beliefs,
the level of the conflict increases.
In the study, folklore elements in the novel after being detected by the method of profiling through
documentation review of scientific research methods, it is reported how each one takes place in the work.
Elements commonly used with montage technique and the relationship between fiction and characters were
analyzed. As a result, it can be said social norms, transitional periods, folklore, etc. have been intensively
studied in the novel. We think that comments on the determination, analysis and conservation of folklore
elements, will give clues as to how they protect their national identity despite the intense conflict and Soviet
intervention experienced by the Ahiska Turks.
Key Words: Ahıska, Menemşe, exile, folklore, culture
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Giriş
Stalin, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile muhtemel bir savaş durumunda Ahıska
Türklerinin Türkiye tarafını tutacağını düşünerek stratejik bir yerde bulunan bu halkın da topluca
sürülmelerine karar vermişti (Özcan, 2007: 199). Mikdat Topçu’nun kaleme aldığı “Ahıska
Sürgünü Menemşe” adlı roman, Ahıska Türklerinin yaşamış olduğu zorunlu göç bağlamında, bu
tarihsel gerçekliği konu edinir. Eser, gerçeklik temelinde kurgulandığı için dönemin sosyolojik
ve psikolojik nitelikleri, karakterler aracılığıyla hissettirilir. Eserde halkın gelenek ve
göreneklerine, değerlerine göndermeler bulunmaktadır. Köy ve köylü yaşamının bütün unsurları
halkbilimi öğesi olarak romanda varlık gösterir.
Sahan köyünde izole bir hayat süren Ahıska Türkleri, Andranik karakteri ile gelen Sovyet
müdahalesine değin geleneksel kalıplarda, halkbilimi unsurlarıyla şekillendirdikleri yaşamlarını
sürdürmektedir. Halkbilimi unsurları temelinde kültürel değerler, Ahıska Türklerinin bu değerlere
sıkı sıkıya bağlı olması sebebiyle Sovyet kültürüne karşı bir çatışma noktası olarak ele alınır. Bu
değerlerin başında vatana bağlılık ve yurt sevgisi gelir. Kalıp sözler, formel söylemler, halk
inançları gibi müdahale edilen her bir unsurla çatışmanın şiddeti artar.
Romanda yer alan halkbilimi unsurları, fişleme yöntemiyle tespit edildikten sonra bilimsel
araştırma yöntemlerinden dokümantasyon inceleme ile her birinin romanda nasıl yer aldığı
aktarılmıştır. Genelde montajlama tekniği ile kullanılan unsurların, kurgu ve karakterlerle olan
ilişkisi analiz edilmiştir. Halkbilimi unsurlarının kurguyla olan ilişkisini ortaya koymak adına
metin içi örnekler sunulmuştur.
Halk Kültüründe Sosyal Normlar Yaptırımlar ve Davranış Türleri
Türk kültüründe sosyal normlar, değişmezlik derecelerine bağlı olarak çeşitlenir. Bütün
norm çeşitlerinin temel işlevi sosyal yaşamı düzenlemektir. Değişmezlik derecesi arttıkça
toplumun bağlılığı da o oranla artar ve daha genel geçer kuralları düzenler. Sovyet müdahalesi
öncesi Sahan’daki kültürel yaşam, sosyal normlar ve davranış kalıpları olarak Anadolu’dan
kopmamıştır yani farksızdır. Vaktiyle Osmanlı sınırları içerisinde iken nasıl yaşıyorlarsa, hiçbir
değerlerini kaybetmeden, Ahıskalılar yine bu topraklar üzerinde tam manasıyla Müslüman-Türk
kültürünü yaşamaya devam ediyorlardı. (s. 58)
Komünist Partisi Ahıska halkının kültür kaynaklarını kurutmak istiyordu. (s. 83) Rejim, bu
amacına ulaşmak adına halkın yaşantısını denetleyen ve düzenleyen sosyal normları ortadan
kaldırmayı amaçlamıştır. Ahıska Türklerinin tüm benliğiyle sarıldığı örfü, âdeti, geleneği, töreyi
yeni uygulamalarla işlemez kılmayı hedeflemiştir. Bu uygulamalar karşısında Sahan halkının
tavrı şu durum cümlesiyle aktarılır: Geçmişe bağlı yaşlı nesil de, şimdiki yeni nesil de Ahıska’da
rejimin bu yeni uygulamalarına ayak uyduramazlardı. (s. 44)
Örf
Örfler, çoğu zaman toplumun katı beklentileri olarak nitelenen birtakım örnek tutum ve
davranışlardır. Örfler, aynı zamanda toplumun, herhangi bir değer sisteminin bünyesini oluşturan
temel taşlarını da temsil ederler (Örnek, 1977: 123). Ahıska halkı Sovyet müdahalesine kadar
Türk değerler sistemi içerisinde yaşamlarını sürdürürler. Köyde bir zamanlar hayat çok güzeldi.
Her şeyden önce hürdüler. Kendi örf ve adetlerine göre yaşamaları serbestti. (s. 89) Ölülerin
gömülmesi, Türk toplumunun temel örflerindendir. İslam inancı da bunu emreder. Rus askerleri
sürgün sırasında ölenleri, inançlarına uygun şekilde gömmek yerine bir çukura topluca
atmışlardır. Bu durum bile Türk-İslam örflerine uymaz iken eserde, ölülerin dağların

“AHISKA SÜRGÜNÜ MENEMŞE” ADLI ROMANDA HALKBİLİMİ UNSURLARI • | • 51

yamaçlarından aşağı atıldığı aktarılır. Cesetleri yabanda kurtlar kuşlar yiyecekti. (s. 89)
Adet
Adetler; bir topluluğun uzun bir zaman dilimi içinde, dışarıdan herhangi bir yaptırım
uygulanmaksızın uymaya, yapmaya alışılageldiği ve topluluk tarafından yapılmasının gerekli
olduğuna inanılan davranış kalıplarıdır (Artun, 2014: 18). Kısaca adetler, sosyal yaşamı ayrıntılı
şekilde düzenleyen ve denetleyen normlardır. Eserde temenni alma adeti şu şekilde aktarılmıştır:
Resmiye, gelin geldiği gün kayınpederinden temenni almış ve ertesi gün hınkal yemeği yapmıştı.
Bütün köye iyi bir gelin olduğunu böylece ispat etmişti. Sahan Köyü’nde adet buydu. (s. 56)
Tarih içerisinde geniş coğrafyaya yayılmış Türk adetlerini hemen hemen her Türk boyunda
gözlemlemek mümkündür. Bu noktada, Ahıska’nın Sahan köyündeki kadın adetleri ile
Özbekistan’ın Köprübaşı köyündeki kadın adetleri arasındaki benzerlik eserde şu şekilde
vurgulanır: Özbek kadınların davranışları, adetleri Sahan köyünün alışkanlıkları ve adetlerine
çok benziyordu. (s. 209) Bu tespitten sonra adet olarak şu farklılık ortaya konur: Özbeklerin tandır
âdeti biraz değişikti. Tandırı duvara gömmeli yapmışlardı. (s. 207)
Gelenek
Gelenek, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa
iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklardır (TDK, 2017). Bir başka tanımda
ise kuşaktan kuşağa geçen kültür mirasları, alışkanlıklar, bilgiler, beceriler olmaları
vurgulanmıştır (Örnek, 2000: 126 ). “Ahıska Sürgünü Menemşe” adlı romanın, Türk geleneği
üzerine kurgulandığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Geçiş dönemlerinden evlenme ile ilgili
eserde işaret edilen gelenekler şunlardır: İki aile binlerce yıllık geleneğe uyarak gençlerin
evlenmesine karar vermişlerdi. (s. 55) Kına geceleri, düğünler, aynı geleneklerle asırlardan
süzülüp gelmiş alışkanlıklarla devam ediyordu. (s. 58)
Bunun dışında eserde, bağ-bahçe geleneğinden tandır geleneğine kadar çok geniş bir alanda
Sahan Köyü’ndeki yaşamla ilgili ipuçları vardır. Bağ-bahçe gelenekleri, ekip biçme gelenekleri,
mal-davar otlatma gelenekleri, çobanlık geleneği, ata binme, cirit oynama gelenekleri eskiden
olduğu gibi aynen devam ediyordu. (s. 58) Sahan Köyü; Türklerin tandır geleneğinin hala
sürdüğü, bacalarındaki aşhanalardan dumanların kıvrıla kıvrıla yükseldiği, sessiz, sakin huzur
içinde yaşayan bir köydü. (s. 9)
Ahıska Türkleri coğrafi olarak Sovyet sınırları içerisinde yaşasa da Türk kültürüne sıkı
sıkıya bağlı oldukları için Anadolu’nun herhangi bir ilinde yaşıyor gibiydiler. Türk tarafında mı,
Sovyet Birliği tarafında mı yaşıyorlardı belli olmuyordu. Bütün geleneklerini devam
ettiriyorlardı. (s. 89)
Eserde, Türklerde misafir ağırlama geleneğinin nasıl olması gerektiğine dair tespitler
vardır. Gelen misafirlere yemek vermek için aileler adeta yarışa girerdi. (s. 7) Bu kahve ikramı
onu memnum etmişti. Bu muhteşem karşılama, misafirperverlik onu şaşırtmıştı. Şaşkınlığını
gizleyemiyordu. (s. 21) Tohtar Eke, eşini ve kızını arayan İsmail’e her konuda yardımcı olmuştur.
Türk misafirperverliğine uygun olarak İsmail’e kalacak yer vermiş, İsmail’in karnını
doyurmuştur. Bir Özbek Türkü olarak, Kafkasya’dan sürgüne gönderilmiş bu Ahıska Türküne
Sovyet askerleri tarafından tutuklanma tehlikesine rağmen geleneğe uygun davranarak yardım
etmiştir. Tohtar Eke misafirleri buyur etti. (s. 271) Tohtar Eke; babasından, dedesinden gördüğü
şekilde hareket etmiştir. Köye gelen hiçbir yabancı aç kalmazdı. Bu gelenek babadan oğula hep
böyle sürüp gelmişti. (s. 56)
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Pertev Naili Boratav “100 Soruda Türk Folkloru” adlı eserinde halkbilimi konuları olarak
halk sanatları, inanışlar, töreler, üretim ve tüketim araçları giyim-kuşam gibi konuları sayar.
Giyim-kuşam halk kültürünün doğrudan bir yansıması olarak önemli halkbilimi unsurlarındandır.
Giyim-kuşam ve süs eşyaları eserde geleneksel unsur olarak pek çok yerde geçmektedir. Tavşal;
yani başa örtülen büyük şal, örtü ve macar; alna, boyuna takılan büyük altınlar geleneksel giyimin
Ahıska kadınlarına has karakteristik unsurlarıdır. Bu geleneksellik eserde şu şekilde aktarılır:
Başına bir beyaz leçek örter, bu leçeği kafasının üstündeki katha ile düzene koyar, leçeğin uçlarını
göğsüne doğru indirir ve yakasını güzelce kapatırdı. Kapattığı yakasının üzerinde, leçeğin altında
görülecek şekilde boynuna taktığı bir sıra altını vardı. Özel günlerde tam alnının ortasına bir
macar takardı. Evden dışarıya çıktığında leçeğinin üzerine ayrıca bir tavşal örtmeyi hiçbir zaman
ihmal etmezdi. (s. 77)
Üzerinde durulması gereken önemli bir nokta ise sürgündeki Ahıska kadınlarının
hayatlarını devam ettirebilmek, maddi kazanç sağlamak için el örgü işi yapmalarıdır. Bu geçim
yoluna Köprübaşı Köyü halkının ilgisi yoğundur. Resmiye ve yanındaki diğer kadınların hepsi
çok güzel el örgü işi yapıyorlardı. Köylüler onlara yün getiriyorlar, onlar da kazak hırka çorap
örüyorlardı. (s. 266)
Töre
Sedat Veyis Örnek bağlı olunan gruba, örgüte ihanet etmek davranışını törenin yasakladığı
davranışlar biçimi olarak ele alır (Örnek, 1977: 128). Bulduğu ilk fırsatta sürgün treninden
kaçmayı düşünen Süleyman tada, halkını bu kötü halde bırakıp kaçmaktan vazgeçer. Türk
töresine tamamen ters olan davranışı, vicdanı da el vermediği için uygulamaya koymaz. Yine aynı
şekilde İsmail de bağlı olduğu gruba ihanet etmez. Sovyet rejimi, İsmail’den inançlarını terk
etmesini ister. Molla Mehmet’in vaaz vermesini engellemesini ister. Ezanı susturmasını, Sahan
halkının camiye girmesini engellemesini ister. İsmail bu istenenlerin hiçbirini yapmaz. Dinine,
milletine ihaneti kabul etmez. (s. 243)
Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri
A. Doğum
1. Doğum Öncesi
Resmiye’nin Menemşe’ye hamile kaldığı zaman içerisindeki hal ve hareketleri doğum
öncesi dönem ile ilgili ipuçları vermektedir. O kadar edepli idi ki kimse onun hamile kaldığını
anlayamazdı. Karnını adeta gizlerdi. (s. 56) Eserde, çevrenin kadının karnının büyüklüğünü fark
etmesi pek uygun görülmemiştir. Öyle ki en yakın arkadaşı Şayzer, Resmiye’nin hamile olduğu
doğumuna yakın zamanda anlayabilir.
2. Doğum Sırası
Altaylı boylarda ve Kırgızlarda doğum saati yaklaşınca, oba yahut oymak kadınları
lohusanın evine toplanırlar. Tecrübe görmüş bir kadın ebe (ineci) vazifesini görür (İnan, 1986:
168). Eserde de bu geleneksellik doğrultusunda ebe örneği mevcuttur. Akşam olunca artık
dayanamayacak hale geldi. Demek ki artık doğum anı gelmişti. Şayzer Ebe Ana’yı gidip getirdi.
(s. 78)
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3. Doğum Sonrası
Doğum sonrasına Anadolu’da büyük önem verilmektedir. Doğum yapan kadının ve
çocuğun korunması için birtakım tedbirler alınır. Bu evrede göbek kesme, yıkama,
tuzlama, lohusalık, albasması, ad verme, kırklama gibi geçişler için bazı tedbirler alınıp
pratikler uygulanmaktadır (Artun, 2010: 147). Eserde, göbek bağı kesme, yıkama, kundaklama,
ad verme pratiklerine örnekler vardır. Ebe Ana ve Şayzer, bebeğin göbeğini kestiler, yıkadılar,
bezlediler, kundakladılar ve yatırdılar. (s. 78) Menemşe’yi güzelce kundaklamış, İsmail eve
geldiğinde onun kucağına vermişti Resmiye. (s. 88) Daha önce zaman zaman Resmiye ile bebek
dünyaya geldiğinde ismini ne koyacaklarını düşünüyorlardı. Kız olursa adını “Menemşe”
koyacaklardı. (s. 78)
B. Evlenme
1. Evlenme Biçimleri
İsmail ile Remziye’nin evliliği egzogami yani akraba dışı evliliktir. Buna karşın Menemşe
ile Halil’in evliliği endogami yani akraba içi evliliktir. Gelinlik kız çağına giren Menemşe’yi,
Azerbaycan’da Halim dayısının oğlu Hasan’la evlendirdi babası. (s. 312) Eserde poligami yani
çokeşliliğe de örnek vardır. İsmail, Sahan Köyü’nde Resmiye varken ondan boşanmadan Yalta’da
Mariya ile evlenir. Bu konu eserde bir çatışma noktası olarak ele alınır. Acaba onun kültüründe
de bir erkek evdeki eşinin üzerine evlenirse, evlendiği ikinci eşine ilk eşi tepki gösterir miydi?
Resmiye, İsmail’in Yalta’da evlendiğini duysa idi tepkisi ne olurdu acaba? (s. 241) İsmail, bu
gerilimi yoğun bir şekilde yaşar. Resmiye’nin vereceği tepkinin büyük olacağını düşündüğünden
bu konuyu ona açmaz. Bu sebeple de yörede bu evlilik tipinin yaygın olmadığı söylenebilir.
2. Evlilik Çağı-Evlilik Yaşı-Evlenme İsteğini Belli Etme
Romanda evlilik yaşı, “evlilik çağı”, “gençlik çağı” gibi ifadelerle belirtilmiştir. O da
evlilik çağına gelmiştir. (s.54) Gençlik çağına ulaşmanın bir belirtisi olarak duygularının
olgunlaşması sunulmuştur. Duyguları olgunluğa eriştiğinde, gençlik çağlarına geldiğinde
Resmiye’yi sevmişti. (S.54) Menemşe için ise evlilik yaşına gelme durumu, gelinlik kız çağına
gelmek şeklinde aktarılmıştır. (s. 312)
3. Evlilik Öncesi
Romanda evlilik çağına giren İsmail’in, Resmiye’ye ulaşabilmesi için aracı uygulaması yer
alır. Şayzer karakteri, İsmail ile Resmiye’nin arasını yapar. Aradaki iletişimi sağlar. Bir gün
İsmail Şayzer ile ona haber göndermişti. “Resmiye’yi seviyorum, onunla evlenmek istiyorum!”
demişti. (s.54)
Eserde evlilik öncesi dönemle ilgili yapılabilecek diğer bir tespit, evlilik çağına gelmiş
kızın hal ve hareketleri ile ilgilidir. İsmail’in gözünden aktarılan bu davranışlar aynı zamanda
yöre kültüründe makbul görülen kız profilidir. Bu profili, ağırbaşlı olmak, nazlı olmak, çekimser
davranmak gibi özellikler oluşturur. Resmiye ile ilk zamanlar doğrudan doğruya konuşamıyordu.
Resmiye nazlanıyor, konuşmayı kabul etmiyordu. (s.232)
Türk kültüründe, evlenirken büyüklerin onayını almak, usulüne uygun evlenmek için temel
şarttır. Menemşe’nin evliliğinde bu rıza şu şekilde işlenir: Büyükler Hasan’la Menemşe’nin
evlenmelerini münasip görmüşler, evlendirmişlerdi. (s. 312) Aynı şekilde gencin rızası da sorulur.
Resmiye’nin ailesi önce kıza sordu. Resmiye ses çıkarmadı. Anlaşıldı ki Resmiye de İsmail ile
evlenmeyi de istiyordu. (s.55)
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Kına, Türk inanç sisteminde adanmış olmanın işaretidir. Kına yakılan kişiler birbirine
adanmış, kurban edilmiş olur. Böylece, kötü ruhlar artık kendilerinde olmayan kurbanlıklara
dokunmaz onlardan uzak durur (Kalafat, 2010: 310, 312, 313). İlgili eserde kına gecelerinin
asırlık geleneklere bağlı olarak yapıldığı bilgisi geçmektedir. Kına geceleri, düğünler, aynı
geleneklerle asırlardan süzülüp gelmiş alışkanlıklarla devam ediyordu. (s. 58) Bunun dışında
uygulama ile ilgili ayrıntılı bir tasvir yoktur.
Nişan, sözlenme ile evlenme arasındaki aşamadır. Genelde kız tarafının eğlencesi olarak
görülür. Maddi yükün hangi tarafın karşılayacağı ise tarafların ekonomik gücüne ve yöreden
yöreye değişmektedir. Yine maddi güce bağlı olarak taraflar arasında sade bir törenle
yapılabilirken, düğün salonunda, çadırda akraba ve komşular çağrılarak da kutlanabilir. Eserde,
aileler arasında sade bir tören yapılmış, iki hafta gibi kısa bir süre sonra düğün gerçekleştirilmiştir.
Yüzükleri ertesi akşam iki aile arasında takılmış, bir iki hafta içinde de düğünleri yapılmıştı.
(S.55) Evlilik öncesinde aktarıldığı gibi ağırbaşlı olma nazlı olma davranışları nişanlılık
döneminde de geçerlidir. Resmiye nişanlı iken seni seviyorum dememişti. (s.204)
4. Düğün
Kına geceleri, düğünler, aynı geleneklerle asırlardan süzülüp gelmiş alışkanlıklarla devam
ediyordu. (s. 58) Ahıska düğün geleneklerinden ilki, düğün mekânının haremlik selamlık şeklinde
ayarlanmış olmasıdır. Köyün düğünlerinde, gençlik zamanlarında, kadınların oynadıkları yerlere
delikanlıların girmesi yasaktı. (s. 53) Düğünlerde kutlama amacıyla havaya ateş açılması
Anadolu’da halen devam eden bir gelenektir. Düğünün devam ettiği sürede havaya belki binlerce
mermi atılmıştı. (s. 53)
Gelinin kız tarafından yani baba evinden alınarak yeni evine getirilmesi “gelin alma” olarak
adlandırılır. Bu uygulama, cumadan başlanılarak üç gün süren düğünlerde Pazar günü,
cumartesiden başlanılarak iki gün sürecek düğünlerde yine aynı şekilde Pazar günü yapılır.
Geleneksel olmamakla beraber düğünü yapacak kişinin şartlarına göre Pazar dışında herhangi bir
gün de yapılabilir. Eski zamanlarda at deve eşek vb. binek hayvanlarıyla gerçekleştirilen bu
uygulama, günümüzde motorlu araçlarla gerçekleştirilmektedir. Erkek tarafının gelini taşıyacağı
aracın süslenmesi ise eski zamanlardan günümüze devam ettirilen gelenektir. İncelediğimiz
eserde de döneme uygun olarak Resmiye’yi almaya giden gelin alayının atlılardan oluştuğu
görülmektedir.
Bir Ahıska düğün adeti olarak “temenni almak” kısaca; gelinin yeni ailesine uyduğunu
bildirmesi, bağlılığını beyan etmesidir. Bu uygulamada kilit rol kayınpederdir. Gelin,
kayınpederinden üç defa temenni alır sonrasında ise yüzü açılır. Temenninin alınmasında üç
sayısının önemi büyüktür ve bu konu “Formülistik Sayılar” bölümünde ele alınacaktır.
Resmiye ile İsmail’in düğünü eserde ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Fakat kızları Menemşe,
dayısının oğlu Halil ile Ahıska’dan, Sahan Köyü’nden uzakta, Azerbaycan’da evlenmiştir. Evlilik
sürgünde gerçekleştiği için Sahan Köyü’ndeki gibi bir düğün dernek yapılamamıştı. (s. 312) Bu
sebeple romanın ana kahramanı Menemşe’nin evliliği, geleneksel Ahıska düğünlerinden oldukça
uzak şekilde başlamak durumunda kalmıştır.
C. Ölüm
2. Ölüm Öncesi
Ölüm, yaşam dolu organizmanın hayati faaliyetlerinin sona ermesi demektir. Bu mutlak
son, tarih boyunca insanları korkutmuş ve aciz bırakmıştır. Korkunun üstesinden gelmeye çalışan
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insanlar, bu geçiş döneminin rahat bir şekilde gerçekleşmesi için bazı ritüellerde, dini uygulamalarda bulunmuşlardır. Kelime-i Şehadet bunlardan biridir. Halk arasında son nefeste kelimeyi
şehadet getirmenin imanla ölmenin işareti olduğu inancı yaşar. Bu sebeple ölüm belirtileri
gösteren kişiye Kelime-i Şehadet getirtilir. Eğer kendisi getiremiyorsa yanındaki kişi getirerek
ölüm yatağındaki kişiden tekrar etmesi istenir. Sürgün trenindeki ağır şartlara dayanabilen
Resmiye, akrabaları bir bir gözlerinin önünde ölüme sürüklenirken onlardan Kelime-i Şehadet
getirmesini ister. Herhalde Zeynel dede bu vagonda sonunun geldiğini anlamıştı. Kelime-i
Şehadet getiriyordu. (s. 179) Kelime-i şehadet getirmesini istedi kayınbiraderinden. (s. 190)
3. Ölüm Sonrası
Ölüm sonrasında yapılan uygulamalar köken itibariyle İslamiyet ve Türklerin eski inançları
kaynaklıdır. Geleneklerin kökeninin hangi inanç sistemine ait olduğu tespiti oldukça zordur ve
bazen mümkün değildir. Bunun sebebi, İslamiyet ile Türklerin eski inanç sisteminin girift yapı
oluşturmasıdır. Eserde cenaze namazı, ölen kişiye son bir görev (veda) olarak düşünüldüğü için
oldukça önemsenmiştir. Onlara kefen biçememişti. Kefensiz gitmişlerdi. Onların cenaze namazı
kılınmamıştı. (s. 278) Özellikle sürgün sırasında hayatını kaybeden roman kahramanlarına inanç
esaslarına göre uygun bir veda edilemeyişi eserde bir sorun olarak ele alınmış, Sovyet askerlerine,
komünist sisteme, Stalin’e karakterler aracılığıyla tepkiler dile getirtilmiştir.
Eserde ölüm sonrası uygulaması olarak defin işlemleri pek çok yerde geçmektedir. Cenaze
namazı kılındı. Defnedileceği mezarlığa büyük bir cemaat gitti. (s. 308) İsmail’in Türk-İslam
geleneğine uygun olarak yapılan defin işleminde dikkat edilmesi gereken husus, mezarının baş
tarafına diktikleri bir ufak göndere Türk bayrağının asılmasıdır. Daha çok şehitlik mertebesi için
düşünülen bu uygulama, vatanından sürgün edilen İsmail için de uygulanmıştır. Baş tarafına
diktikleri bir ufak göndere Yunusbeg’in koynundan alıp sakladığı bir Türk bayrağını astılar.
(s.315)
Hasta ölünce çenesi çekilir, tülbentle sıkılır. Elbiseleri çıkartılıp yere temiz bir yere yatırılır.
Göz kapakları kapatılır. Üzerine temiz bir örtü örtülür. Başı kıble yönüne çevrilir (Artun, 2010:
193). Roman kahramanı Resmiye de ölüm sonrası yapılması gereken uygulamalardan göz
kapaklarını kapatma görevini yerine getirir. Gözleri açık kaldı. Resmiye kayınbiraderinin
gözlerini kapadı. (s. 190) Ölünün arkasından cenaze evinde Kur’an-ı Kerim okutmak en yaygın
gelenektir. Ölünün ruhunun memnun edilmesi amaçlanır (Artun, 2010: 193). Resmiye’nin
Kur’an-ı Kerim’in Fatiha suresini okumasının aynı amaç için olduğu söylenebilir. Sonra ölenler
için bir Fatiha okudu. (s. 220) Ölen kişinin ardından ağıt söylendiği gibi yas da tutulur; ancak
İslamiyet’e göre ölünün ardından ağlamak, yas tutmak doğru değildir. Ahıska Türklerinde yas 3
veya 7 gün sürer (Artun, 2010: 193).
4. Ölüm Adetleri, İnanışları ve Bunlara Bağlı Pratikler
Mezar Ziyareti
Türklerde mezar ziyaretlerinin atalar kültü inancından kaynaklandığı söylenebilir. Bu inanç
Türklerin en eski inançlarından biridir ve inancın temelinde, atadan iyilik beklemek, ruhunu
memnun etmek amaçları vardır. İncelediğimiz romanda karakterler, sürgün esnasında ölen
kişilerin mezarlarının olmayacak olması sebebiyle derin bir üzüntü içerisindedirler. Ölülerinin
yerlerini bilmediklerinden mezar ziyareti yapamayacak olmanın üzüntüsü eserde şu ifadelerle yer
alır: Hangi mezarlığa gömüldüklerini bile bilmiyordu. (s. 122) Dünya durdukça acaba o ölülerin
yerlerini bulabilecekler miydi? (s. 192)
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Halk Hekimliği
Halkın doğada hazır olarak bulunan malzemelerle çeşitli hastalıklardan kurtulmak için
girişmiş olduğu bütün faaliyetlere halk hekimliği denir. Bu faaliyetlerin çıkış noktası, doğadaki
varlıkların (canlı veya cansız) doğru yöntemlerle işlenildiği takdirde mevcut sıkıntıdan kişiyi
kurtararak iyileştirmesi üzerinedir. Burada işleme alınacak unsurlar sanıldığının aksine sadece
otlar, bitkiler, bitki parçaları değil bunun yanı sıra hayvanlar, hayvan organları, uzuvları ya da
(değerli-değersiz) madenler olabilir. Roman kahramanı İsmail, Sovyet Partizan birliklerine
katıldığı zaman aldığı yoğun eğitimde doğada tek başına kalma, yaralanma durumunda kendine,
çevresine yetebilme konularında eğitilmiştir. Bu eğitimin bir parçasını da halk hekimliği
oluşturmaktadır. Hangi otların faydalı, hangi otların zararlı olduğunu bile öğretmişlerdi. (s. 142)
Halk Meteorolojisi
Basit şekilde hava bilgisi olarak tanımlayabileceğimiz meteoroloji, toprağa dayalı üretim
sisteminde çıktıyı belirleyen yegâne değişkendir. Halk ise bu doğa olaylarını deneyimleyerek
edindiği tecrübeyi geçmiş bilgileriyle harmanlayıp donanımsal yetersizliklere rağmen
tahminlerde bulunmayı başarmıştır. Söz konusu romanda halk meteorolojisi başlığı altında
sıralayabileceğimiz tek örnek şudur: Bulutların rengi dağlara doğru ufka bakıldığında daha da
siyahtı. Hatta simsiyahtı. Akşama doğru kar yağardı. Fırtına bile çıkabilirdi. (s. 69)Donanımsal
yetersizliklere rağmen halkın bazı hava olaylarını adlandırmasını göstermesi açısından şu iki
örnek dikkate değerdir: Köyün kuru soğuğu ve rüzgârı insanların dudaklarını çatlatıyordu. (s.
47) Müthiş bir ayaz vardı. Sahan’ın kışları çok sert olurdu. (s. 166)
Halk Takvimi
Tarıma hayvancılığa bağlı üretim tarzı toplumda doğaya bağlı bir ekonomi ve yaşam tarzı
oluşturmuştur. Bu nedenle üretim biçimleri yerel takvimlerin oluşmasında önem taşır (Artun,
2010: 211). Yerel takvim, ülkenin genelinde kullanılan resmi takvimden farklılık gösterir. Yerel
takvimi oluşturacak halk, resmi takvimdeki zamana karşılık gelen adlandırmayı kullanmak yerine
doğayı gözlemleyerek zamanlandırma ihtiyacını karşılar. Çayların yemyeşil olduğu mevsim
değildi. (s. 6) Gece ve gündüz, tabiî, güneşin batması ile doğması arasındaki zaman bölümleridir.
Ancak, batı geleneğinden farklı olarak bizde gün, akşam güneşin batmasından başlar (Boratav,
1994: 95). Güneşin doğmasıyla batması arasındaki zaman bölümünü göstermesi adına eserde
tespit edilen halk takvimi unsurları şunlardır: Kuşluk vakti idi. (s. 68) Dışarısı zifiri karanlıktı.
Tam gece yarısı olmalıydı. (s. 166)
Mutfak Kültürü
1. Yiyecek Türleri ve Yapılışları
Eserin özellikle Sahan köyündeki gündelik yaşamın aktarıldığı bölümlerinde mutfak
kültürü zengindir. Eserde en dikkat çeken yemek “Belirli Gün ve Törenlerde Yenilip İçilenler ve
Yapılışları” başlığında sayabileceğimiz hınkal yemeğidir. Hınkal; bir çeşit mantı yemeği olup
gelin, gelin olduğunun ertesi günü bu yemeği yapar. Yemek tüm köylüye dağıtılır ve gelinin
çevresine ne kadar hünerli olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Eser, bir sürgün romanı türünde olduğu için mevcut mutfak kültürünün yeni yaşam alanına
aktarılması mümkün değildir. Bu sebeple Sahan köyünü terk etmek zorunda bırakılan Ahıska
Türkleri, sürgünün ağır şartları sebebiyle zengin mutfak kültüründen, un bulamacına, kuru ekmek,
peynir, çorbaya, talim etmek zorunda kalmışlardır. Sürgün hiçbir zaman bir kitlenin bir bölgeden
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diğer bir bölgeye aktarılması şeklinde basit olarak ele alınmamalıdır. Tahribatın sadece bir
yönünü ortaya koyması ve mutfak kültürünün uğradığı zarara örnek olması açısından eserden
edindiğimiz tespitler aşağıya sunulmuştur. Yemekhane’de çorba diye önüne konulan un
bulamacını yiyemedi. (s. 108) Yemekler suyun içerisine biraz un katılarak yapılıyordu. Ya da
akşamları biraz patates katarak pişirilmiş yemekleri yiyorlardı. (s. 127) Bir sıcak çorbayı nasıl
canları çekiyordu? (s. 186) Çorbanın içine de ekmek doğradı. (s. 208) Heybesini açtı, önüne
ekmek ve peynir koydu. (s. 231) Hiç olmazsa ekmek, peynir, çorba gibi şeyleri getirip onlara
veriyorlardı. (s. 264)
2. İçecek Türleri ve Yapılışları
Eserde en çok geçen içecek, Türk kahvesidir. Türk kahvesi tüm dünyada ününü yayarak
bugünlere gelmiştir. Kahvenin önceleri konaklarda, yalılarda ve ağa evlerinde zengin bir törenle
sunularak ikram edilmesi gelenektendi. Bu nedenle geleneksel yaşam kültürümüzde kahve
ikramı, görkemli törensel bir sunumdu (Işıkhan, 2014: 407-408). Tüm bu sebeplerden dolayı Türk
kahvesi, Türk kültüründe misafirlikle özdeşleşmiştir. Eserde de bu yönde kullanılmıştır. Sonra da
Türk kahvesi ikram etmişti. (s. 254) Bu kahve ikramı onu memnum etmişti. (s.21)
3. Mutfak Araç ve Gereçleri, Kullanılışları
Türk tarihinin ilk zamanlarında göçebe yaşam tarzına bağlı olarak mutfak araç gereçleri
kolay taşınabilir olması gerektiğinden oldukça sınırlıdır. Yerleşik hayatla birlikte Türklerde
yemek türleri artmış, mutfak ve mutfak gereçleri gereksinimi kendini göstermiş ve Türk mutfağı
gelişmeye başlamıştır (Kut, 2002: 368). Denilebilir ki, köy hayatını ele alan romanlarda, yöreye
has mutfak kültürü dolayısıyla mutfak araç gereçleri çeşitlilik gösterir ve yoğun bir şekilde işlenir.
İncelediğimizin eserin Sahan ve Köprübaşı köylerindeki yaşamı anlatan bölümlerinde bu çeşitlilik
görülebilir. Tohtar Eke arabadan inerken elinde büyük bir bakır güğüm vardı. (s. 208) Yine akşam
bir tepsi ile İsmail’in yanına geldi. (s. 258) Bir tas su getirdi Resmiye’ye, İsmail’e ve Menemşe’ye
içirdi. (s. 276) Resmiye de bir tas çorbayı bir hamlede içti. (s. 208) Fakat eserin büyük bir bölümü
sürgün yaşamını aktardığı için mutfak araç ve gereçlerinin çeşitliliği köy romanı türü için istenen
ölçüde değildir.
Türklerde sofra yere kurulurdu. Sofranın anlamı ise üzerinde yemek yenen yaygıdır. Bu
yaygının üzerine bir altlık, onun üzerine de sini denilen yuvarlak bakır bir tepsi konurdu (Kut,
2002: 370). Yaygının Ahıska mutfak kültüründeki karşılığı dasterhandır. Dasterhan yer sofrasının
altına serilen özel bezdir. Yani bir çeşit sofra bezidir. Odanın ortasından hiç kalkmayan
dasterhanın üzerine sofra kurmuşlardı. (s. 254)
4. Sofra Gelenekleri ve Görenekleri
Türklerde yemek vakitlerinde ev halkının sofra etrafında toplanması kutsanacak derecede
önemlidir. Yemeklerde tüm aile fertlerinin bir araya gelmesine özen gösterilir. Büyük sofraya
oturmadan küçüğün oturması ya da büyük sofraya oturup yemeğe başladıktan sonra küçüğün
sofraya sonradan dâhil olması hoş karşılanmaz. Zaruri bir durum yoksa bir aile ferdinin sofrada
bulunmaması yine aynı şekilde Türk kültürüne uygun olmayan bir davranıştır. İncelediğimiz
eserde de yukarıda anlattıklarımıza paralel olarak sofra gelenekleri ve görenekleri ile ilgili
üzerinde önemle durulan konu birliktelik vurgusudur. Bütün köylü odada bazen topluca yemek
yer, küçükler sırayla büyüklerin ellerini öperlerdi. (s. 57) Özellikle sürgün sırasında karakterler
birlikte yenilen yemekleri, kalabalık sofraları sürekli özlemle anarlar. Acaba evlerinde kurdukları
sofraları bir daha kurabilecekler miydi? Bir daha evin halkı bir araya gelerek aynı sofranın
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etrafında toplanabilecekler miydi? (s. 186) Türkler İslami kurallara göre yemek yemeye özen
göstermişlerdir. Yemekten önce ve sonra el yıkamak … gibi sofra geleneği Türklerde çok
yaygındı (Kut, 2002: 370). Yemekten sonra, İsmail’in sofra başında iken ellerini yıkaması içim
güğüm ve leğen getirdi. (s. 74)
İnanışlar
1. Cansız Varlıklarla İlgili İnanışlar
Türk kültüründe dağ, hem halk edebiyatı motifi hem de tapınma mekânı olarak oldukça
önemlidir. Altay Türkleri, dağ iyeleri / ruhları için dağ tepelerinde düzenledikleri törenlerde,
Tanrıya daha yakın olduklarını düşünür ve burada O’na tapınmayı üstün tutarlardı (Kalafat, 2010:
141). Demir Dağ’da olduğu gibi Sahan köyünün halkı da köyü çevreleyen dağlar için benzer bir
halk inancı oluşturmuşlardır. Türkler arasında göğün direği kabul edilen ve dünyanın merkezinde
bulunan Demir Dağ’ın yedi kat olduğuna inanılır (Kalafat, 2010: 141). Gerçekten de köylüler,
dağların en yüksek o iki tepesini gökyüzüne vurulmuş iki direk sanırlardı.(s. 10)
2. İnanç Merkezleriyle İlgili İnanışlar
Ölmüş ataları ta’zim ve onlar için kurbanlar sunma inanç ve âdeti, Geleneksel Türk dini
tarihinin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Atalar kültü veya manizm özellikle
patriarkal aile tipinin hâkim olduğu toplumlarda görülen bir din olaydır. Buna göre, ölen ataların
ve özellikle babaların ruhlarının geride kalanlara iyilik ya da kötülüklerinin dokunabileceği
inancı, onlara karşı duyulan minnet hissi, atalar kültünün temelini oluşturmaktadır (Güngör, 2002:
264). Sahan Köyüne yakın mesafede yer alan yatır, eserdeki atalar kültü örneğidir. Çeşmenin
hemen yanında bir de yatır vardı. (s. 12)
3. Rüya
Halk, rüyasında gördüklerinin etrafında da inanışlar oluşturmuştur. Halk rüyasında
gördüklerinden anlamlar çıkarıp geleceğe dair yorumlar yapar (Artun, 2010: 193). Roman
kahramanı İsmail ile gördüğü rüyalar arasında özel bir ilişki vardır. Bu rüyalara güvenerek,
rüyalardan ümit bekleyerek kendi kendine huzur duyduğunu anladı. Gördüğü rüyaları hayra
yorarak kendi kendini teselli etmeye çalıştı. (s. 256) İsmail, gördüğü rüyalara anlamlar yükleyerek
eşinin nerede olduğuna dair haber almak ister. Acaba rüyamda bana Resmiye’nin nerede olduğu
ayan olur mu diye de geçiriyordu içinden. (s. 250)
Sürgün yıllarında Menemşe babasını duyduğu özlem dolayısıyla onu rüyasında
görmektedir. Babasının hapishane olmasına rağmen, gördüğü rüyadan hareketle babasının eve
geri geleceğine inanır, umudunu korur. Menemşe her zaman babasını rüyalarında görüyordu.
Babasının hep geleceğini zannediyordu. (s. 310) Yine aynı şekilde, Resmiye’de bir kaç gün
öncesinde kocasını rüyasında görür. Bu rüya Resmiye’yi çok heyecanlandırır, kocasını sanki canlı
gibi gördüğünü düşünür. Rüyasında İsmail Sahan’daki bahçede elma ağacına çıkmış, elmaları
toplamış ceplerine doldurmuş, elma ağacından iniyordu. (s. 269) Bir diğer yaşanacak bir olayın
rüya ile malum olması Resmiye’nin ölümü ile gerçekleşir. Resmiye, İsmail’e öleceğini
söylüyordu. Kendi rüyasını görmüştü. (s. 300)
4. Formülistik Sayılar
Türk kültüründe bazı sayılara özel anlamlar yüklenmiştir. Bu sayılar, halkın gözünde
nicelik belirtmekten çok daha fazlası haline gelerek etrafında bazı inanmaların oluşmasına zemin
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hazırlamışlardır. Bazı dinsel ritüeller, büyüsel işlemler, günlük bazı davranış kalıpları bu sayılarla
bağlantılı olarak yerine getirilmeye çalışılır (Karakaş, 2010: 346). Geleneksel kültürümüzde
sayılar üzerine kurulan inançların kaynakları hem İslam dinine hem de Orta Asya yaşayışına ve
Şamanizm’e dayanmaktadır (Artun, 2010: 308).
Üç sayısının formel sayılar arasındaki önemi büyüktür. Erman Artun halk kültüründe en
çok üç sayısının kullanıldığı söyler (Artun, 2010: 308). Üç sayısı; Dede Korkut hikâyeleri, Manas
destanı, Oğuz menkıbesi gibi Türk halk edebiyatının yapıtaşlarında yoğun olarak işlenmiştir.
Bunun yanı sıra Annemaria Schimmel “Sayıların Gizemi” adlı eserinde üç sayısının doğada ve
fiziki çevremizdeki önemine şu şekilde örneklerle işaret eder: maddenin katı, sıvı, gaz hali,
yaratılan şeylerin mineraller, bitkiler ve hayvanlar olarak üç grupta olması, bitkilerin kök, sap ve
çiçekten oluşması, meyvelerin kabuk, etli kısım ve çekirdekten oluşması, sabah, öğle ve akşam
olarak üç vaktin bulunması ve son olarak üç boyutun uzunluk, yükseklik ve genişlikten meydana
gelmesi (Schımmel, 2000: 70-71). İncelenen eserde üç formel sayısı tek bir yerde geçer. Gelin,
kayınpederinden üç defa temenni alır sonrasında ise yüzü açılır.
Türklerde kutsal olarak düşünülen bir diğer sayı dörttür. Cennetteki dört ırmak, dört yasal
eş, ilk dört halife, dört büyük melek, dört ana mezhep, Allah’a ulaşmanın dört yolunu (şeriat,
tarikat, hakikat ve marifet) ifade eder (Çoruhlu 2002: 200). Dört formel sayısına eserdeki tek
örnek şudur: Arka arkaya dört tane aslan gibi erkek evladı dünyaya getirmişti. (s. 300)
Yedi formel sayısı Anadolu’dan Orta Asya’ya bütün Türk kültürlü halklarda kutsal kabul
edilir. Yaşar Kalafat, “Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri” adlı eserinde yedi formel
sayısı etrafında şekillenen şu inancı aktarır: Kurban Bayramı sırasında kekeme çocuklara yedi
inek memesi yedirilirse, dillerinin çözüleceğine inanılır (Kalafat: 2010: 271). İncelediğimiz
eserde ise yedi formel sayısına tek örnek olabilecek kullanım şöyledir: Şimdi yedi kurt bir araya
gelmişlerdi. (s. 7)
Bin formel sayısı eserde en fazla yer alan formülistik sayıdır. Annemaria Schimmel adı
geçen eserinde bin sayısının anlam dünyasına şu sözleriyle girer. Onlu sistemde 1000, tahmin
edileceği gibi, her şeyi kuşatan sayıdır. “Bin yıl senin önünde bir gün gibidir . .” der bir Mezmur
ve inanç sahibi birisi, “Sağında binlercesi düşebilir ve solunda da onbinlercesi . . . “ diye avunur.
Çin’de doğum gününde birisine 1000 bahar dilemek tam olarak bizdeki “Nice mutlu yıllar”a
karşılık gelir. (Schımmel 2000: 296). Eserde yer alan bin formel sayısıyla ilgili kullanımlar örnek
olması amacıyla aşağıya sıralanmıştır:
Binlerce metre yükseklikteki dağların eteklerinde, gittikçe alçalan ve küçülen onlarca
tepecikten birinin yamacında kurulmuştu. (s. 7)
İki aile binlerce yıllık geleneğe uyarak gençlerin evlenmesine karar vermişlerdi. (s. 55)
Düğünün devam ettiği sürede havaya belki binlerce mermi atılmıştı. (s. 53)
Sanki bin gece geçmişti gerçekten. (s. 108)
Koğuşta sabahı bulduklarında Sahan Köyünden hareket ettikten sonra sanki bin yıl
geçmişti. (s.108)
Bin yıllık yola da gitseler İsmail gelip onları bulacaktı. (s. 200)
Merak ettiği binlerce soru vardı kafasında. (s. 239)
İsmail, bin yıllık hasreti idi. Bin yılın karlı dağlarını aşarak gelmişti. (s. 276)
Şimdi bunların hepsi bir anda binlerce yıllık masal olmuştu. (s. 312)
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5. Diğer İnanışlar, İnanmalar Bunlara Bağlı Pratikler
Halk hafızasında belirli birtakım uygulamalar veya nesnelerin, iyi veya kötü yönde
sahip olduğu güç uğur/uğursuzluk olarak algılanır (Altuğ, 2012: 72). Uğurlu olanları yeğlemek,
uğursuz olanlardan kaçınmak veya onlardan gelecek olumsuzlukları giderme yöntemlerini
gözetmek gerekir (Boratav, 1994: 95). İncelediğimiz romanda Kafkasya’dan gelen Ahıska
Türklerine yardım eden Özbek Türkleri rejim tarafından tutuklanmış, türlü sıkıntılar çekmişlerdir.
Bunun için köylüler göçmenleri suçlamışlardı. Onları lanetli bir aile olarak görmüşlerdi. (s. 289)
Sonuç
“Sürgün” tarihsel gerçekliği üzerine oturtulan bu romanda, yüz binlerce Ahıska Türkünün
yük ve hayvan trenlerine doldurularak öz yurtlarından uzaklaştırılmaları, yaşam şartlarının zor
olduğu bölgelere gönderilmeleri, maden, sürgün, çalışma kamplarında ağır şartlar altında hayata
tutunmaya çalışmaları, kurgusal iz düşüme aktarılarak anlatılmıştır. Çalışmanın “Gelenek”
bölümünde, “Ahıska Sürgünü Menemşe” adlı romanın, Türk geleneği üzerine kurgulandığını
ifade etmek yanlış olmayacaktır tespitini yapmıştık. Eserde; Ahıska Türk kültürü- Sovyet rejimi
çatışmasının çıkış noktası, kültürel değerlere ve geleneğe olan bağlılıktır. Romandaki bu
geleneksel yapı, eseri aynı zamanda halkbilim açısından oldukça zengin kılmıştır.
Sosyal normlar, geçiş dönemleri, halk bilgisi gibi halkbilimi unsurları eserde yoğun bir
şekilde işlenmiştir. Özellikle doğum, evlenme, ölüm gibi geçiş dönemleri örnekleri, Ahıska
Türklerinin yaşamlarındaki dönüm noktalarını sergilemesi açısından önemlidir. Halkbilimi
unsurlarının tespiti, sonrasında analizi ve korunumuyla ilgili yapılacak yorumların, Ahıska
Türklerinin yaşadığı yoğun çatışmaya ve Sovyet müdahalesine rağmen milli benliklerini nasıl
koruduklarına dair ipuçları vereceğini düşünmekteyiz.
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AHISKA TÜRK ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ
PROPERTIES OF PROVERBS OF AHISQA TURKS
Dadaş ALIYEV*
Özet
Türk soylarından biri olan Ahıska Türkleri uzun zaman tarihi vatanlarından zorla ayrılarak eski
Sovet Cumhur Başqanlığının çeşitli yerlerine sürgün edilmelerine rağmen, kendi özelliklerini- dil, evmaişet, kültür ve folklorunu koruyabilmişlertir. Ahıska Türklerinin folklorunun en çok sevilen ve yaygın
janrlarından biri de atasözleritir. Atasözleri insan hayatının farklı alanlarındaki müşahidelerinden ortaya
çıkan sonuçları bedii-poetik şekilde, en büyük anlamları ve hikmetleri basit ve anlaşılır bir şekilde anlatan
eşsiz kelime hazinesidir.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, atasözü, hikmetler, gerçekler.
Summary
Although Ahiska Turks, one of the Turkish lords, have forcibly separated from their historical
homeland for a long time and were exiled to various parts of the former USSR, they have inherited their
language, home, culture and folklore. One of the most popular and popular songs of the folklore of the
Ahıska Turks is the words of ancestors. Proverbs are the unique vocabulary that tells the results that come
out in different areas of human life in a poetic way, with the greatest meanings and wisdom in the simplest
and most understandable way.
Key words: Ahıska Turks, proverbs, wisdoms, facts.

Dünya tarihinde farklı nedenlerden çeşitli ülkelere sepelenmeye maruz kalan halklardan
biri de hazırda Özbekistan’da, Kazakistan’da, Azerbaycan’da, Kırgızistan’da, Rusya
Federasyonu’nda, Türkiye’de yaşayan Ahıska türkleridir. XX yüzyılın 45 yılı içinde iki kez
yaşadıkları mekanları zorla terk etmeye zorlanmış Ahıska Türkleri öncelikle 1944 yılında
Gürcistan’ın güney-batısındaki Mesxeti-Cavaxetiya bölgesinden Orta Asya’ya sürgün edilmiş,
daha sonra ise 1989 yılında milliyetçi unsurların kışkırtmasıyla Özbekistan’dan başka yerlere Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Azerbaycan’a göç etmek zorunda kalmışlardır. Azerbaycan’a
gelen Ahıska Türkleri, esasen, Saatlı, Sabirabad, Ağstafa, Beyleqan, Xaçmaz, Quba, Qazax,
Şamahı, ayrıca çok az kısmı İsmayıllı bölgelerinde yerleşmişler. Ahıska Türkleri Azerbaycanda
daha bir facia ile karşı karşıya kaldılar:1944 yılında onların Gürcistan’dan deportasiyasına neden
olmuş Ermeniler bu kez onları mülteci olarak yerleştikleri Karabağ topraklarından göç ettiler.
Ahıska Türklerine ilişki deportasiyaya kadar da yaşadıkları Gürcistan’da iyi değildi:
onların pasaport ve diğer kişisel belgelerinde milliyyetinin türk gibi yazılması yasak olunarak
onlara başka bir halkın adı ( “Müslüman gürcüsü”) verilmesine gayret edilmişti.
Yollarda ve zorla köçürüldükleri bölgelerde hastalıktan, gurbet derdinden, doğma toprak
kaybının azabından, sürgündeki ev sıkıntılarının doğurduğu ağrılardan binlerce Ahıska Türkü
öldü, birçok akraba aileler ve onların üyeleri birbirinden ayrı düştüler.
Tüm bu acılardan kahramanca çıkan, hiçbir hakaret ve tehdit karşısında eğilmeyen,
kırılmayan, sınmayan Ahıska Türkleri sadece kendi cismani varlıklarını değil, hem de kendi
alemlerini, ruhlarını ve en önemlisi, mensup oldukları Türk kökenlerini, konuştukları Türkçenin
Doğu Anadolu lehçesini, değişmez olarak korudular. Ahıska Türkleri kendi milli varlıklarını
korumakla birlikte yaşadıkları diğer ulusların içinde erimemişler. “Bilge dedeleri, ağbirçek, nurlu

*

AMBA, Folklor Enstitüsünün dissertantı, Bakü, Azerbaycan, dadashaliyev@yahoo.com

62 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

neneleri bu halkın manevi varlığını, bilgelik hazinesini yaratmış, yeni nesillere ötürmüş, manevi
çırağı sönmeye qoymamışlar” (https://az.wikipedia.org/wiki/Axısqa_türkleri-2016)
Ahıska Türklerinin kökeni, tarihi, dil ve kültür geleneklerinin yorulmaz araştırmacı prof.
A.Hacılı “Ahıska Türk Folkloru” kitabıəna giriş sözünde şöyle yazıyor: “Türk ellerinin
kavşağında, göç yolları üzerinde bulunan bu obada çeşitli türk bölgelerinin birçok zenginlikleri
toplanmıştır. Ahıska ilçesinde Anadolu halayları, hem Borçalı gözellemeleri geliyor ... (Axısqa
türk folkloru, 2010, s.3) Alim onaylar ki, “... Ahıska Türkleri Türkiye ve Azerbaycan Türkleri
arasında geçiş konumunda duran özgü etnografik gruptur.” (Hacılı, 2009, s.3)
Azerbaycan’ın güzel doğası ile farklanan İsmayıllı bölgesi kendi etnik deseniyle de dikkat
çekiyor. Burada azeri türkleri ile birlikte az sayıdaki uluslar: lahıclar, tatlar, lezgiler, molokan
rusları, haputlular, kürtler ve Ahıska Türkleri yaşıyor. İsmayıllı etnik ortamı için az sayıdaki
ahıskalılar buraya Özbekistan’dan ve Karabağ’dan göç düşürüldükten sonra gelmişlerdir. Esasen
dağeteyi köylerde bulunan, çoğunluğu da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ahıska Türkleri
toplumla sık dil bulmuş, kendi emekseverlikleri, halallıkları, merdlikleri, içtenlikleri,
dürüstülükleri, milli geleneklerine sadiqlikleri ile yerel halkın beğenisini kazandılar.
Bu makalemizde biz Ahıska Türk folklorunun önemli bir ürün olan ata sözlerini araştırma
nesnesi olarak çok ilginç ve güncel bir konu olarak araşatırmışıq. Araştırmamızda bu folklor
örneklerinin özellikleri hakkında fikirlerimiz de yansır.
Atasözü folklorun öyle bir ürünü ki, o zaman halkın bilgelik pınarı kaynıyor, yüzyılların
sınavından çıkmış öğretici fikirler ve sonuçlar lakonik ve anlaşılır bir şekilde yorumlanıyor ve
çeşitli hayati durumlarda kendini doğrultmuş gerçekler somut olgularla onaylanıyor. Atalar
sözlerini kutsal kabul eden araştırıcı V.A.Qordlevski şöyle yazar: “... halk bilgeliğinin simgesi
olan bu ifadeler anne sütü ile birlikte kana girer, hayatın hangi alanından sohbet giderse gitsin,
onlardan daima kullanılır. Milliyetine, ırkına bakılmaksızın istenilen halkın temsilcileri için
atasözleri babalardan kalma en değerli miras, hazinedir, Slav halklarında «İncil», Türk
halklarında «Kur’an» nasıl kutsalsa, atasözü de öylece mukaddestir”“. (Гордлевский, 1961, c.25)
A.Rivarol ise atasözleri hakkında yazıyor: “atasözleri, her milletin tecrübesinin denemesi;
yüzyılların formül haline getirilmiş akıl hazinesidir “(Rivarol, 1991, s.42.).
Azerbaycan folklorunun ilk araştırıcılarından biri olan H.Zeynallı atalar sözlerini yüksek
değerlendirerek şöyle yazıyor: “Onları inceleyen birisi o sözleri yaratan halkın sıradan aile
hayatından başlayıp toplumsal yaklaşımına kadar, tarih boyunca geçirmiş olduğu ekonomik
dönemlere kadar, hatta o elin bediyat, ruhiyyat, ahlak, din ve felsefesine vakıf olabilir ...
“(Zeynallı, 1982, s. 127) Bu fikirlerle anlaşarak diyebiliriz ki, en çok sevilen ve en yaygın bir
folklor ürünü olan ata sözlerinde onu yaratan halkın etnografik çizgileri, Vatana sevgisi, ev-maişat
tarzı, bu milletin asırlardır oluşmuş etnopsixologiyası, eski inançları, dini görüşleri, aile içinde
ebeveyn -övlad, büyük-küçük ilişkileri, toplum-insan ve insanlararası ilişkiler vb. yer buluyor.
Üstünde doğup neş’et etdigi toprağı doğma vatan bilen insanlar için bundan aziz, bundan
kutsal bir şey olamaz. Her şeyini vererek sadece vatana kavuşmak bu atalar sözlerinin temel
fikirdir. Şimdi de ahıskalıların vatan ve doğma yurt sevgisine ait babalar sözlerini ele alalım:
“Vetenime kavuştum, cesedime can geldi. Var -dövletim yitürdüm, canımı Vetenüme yetürdüm.
Vatanı sevmek imandandır, vay ona ki, içinde olmıya” (Şexsi arxiv, V qovluq, s.2) Anaya sevgi
hissi genellikle vatana sevgi ile birlikte tasavvur edilir:”Ana gibi yar olmaz, vatan gibi devletvar” (Şexsi arxiv, V qovluq, s.3) Yıllarca gurbetin ağrısı-acısı yaşamış Ahıska Türklerinin en
büyük derdi hala doğma yurtlarından uzakta-qürbetde yaşamalarıdır, bunu atalar sözlerinde de
görmek mümkündür: “Karibin boynu bükük olur. Karibin kimsesi yok, allahı vardır. Yurdundan
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sürülen yurduna varınca ağlar. Köçdügün yurdun kıymetini qonduğun yurtta bilürsen” (Şexsi
arxiv, V qoluq, s.3) Bu mekale hazırlanırken İsmayıllı bölgəsinin Qoşakend köyünde yaşayan 20
den fazla Ahıska Türk ailesinden birinin misafiri oldum. Vaktiyle Özbekistan’ın Semerkand
vilayetinin İştixan ilçesinde yaşamış Asfandiyev Letifşah ve Ramizova Zülfiyyenin altı bebek
çocukla Azerbaycan’a göç gelmeleri hakkında hazin kıssalarını dinledim. Onların yolboyu ve
yerleştikleri zaman çektikleri acıları, baba ve annelerin de, evlatların da talelerine düşen qeriblik
derdini hissetmemek mümkün değildi.
Hissediliyordu ki, bu insanlar hala kendilerini Ahıskadan, Dersel köyünden olduklarını
unutmuyor ve düştüğü çetnliklerde hiçbir zaman pes düşmeyen, sınmayan ve başını dik tutmağaı
başaran Ahıska Türklerinin yarattıkları ata sözlerinde iyimserlik ve geleceğe güven duygusu çok
güçlüdür: “Dünyaya ümidinen demişler, bize de bir gün dogar. Bögünün yarıni var, yarının
yarının hoş güni vardur. Ayın on beş güni qaranlıx olsa da, on beş güni aydınluxdur” (Şexsi arxiv,
V qovluq, s.6). Bu atalar sözlerinde dini inançlar ve kavramlardan kullanılarak özel eksikliklerden
uzak olmaya ve İslâm’ın günah saydığı şeylerden sakınmaya ve emekseverliye çağrı sesleniyor
:” Allah demiş-çalış, kulum, vericiyim. Ziyade xarclamağ mekrufdur. Sadağa veren eller dert
görmez”(Axısqa türk folkloru, 2010, s.9) Bazı ata sözlerinde eski inançlar ve sınamalar da
yansır:” Ana kısmı bedva edince memeleri duva edermiş. Baba kısmı bedva edince buyukları
amino deyermiş. Vaxtsız öten horozun başını keserler “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.11)
Ahlak terbiyesi atalar sözlerinin esas amacıdır desek yanlış yapmayız. Onlarda lakonik
şekilde, bu tarza ait şiirsel unsurlardan kullanılarak derin fikirler ve halk hikmeti ifade edilmiştir.
Örneğin, “Bir baltaya sap ol”(Axısqa türk folkloru, 2010, s.12) ifadesinde topluma yararlı olmak,
“Erkek olan sözinde durur” “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.17) ata sözünde sözün değerine,
“Öpülecek yüzi tüfrülecek etme.” (Axısqa türk folkloru, 2010, s.23) ifadesinde ise haysiyetini
korumak, “Musafir évin yaxışığıdır” Türk halklarının konukseverliği, “Gökde yıldız ararken
yerdeki çukuru görmüyor “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.20) atasözü ise kendisinden razı
adamlara işaret ediyor.
Türk illerinde büyüklere saygı çok önemli sayılıp, bunu Ahıska ata sözlerinde görmek
mümkündür: “Böyügün sözünü tutmiyan uluya-uluya kalır. Böyüksüz evde bereket olmaz.
Böyügüni tanımiyan Allahını tanımaz “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.13). İnsani ilişkilerin zirvesi
sayılan dostluk atalar sözlerinde özel olarak değerlendirilir: “Dost yolunda tufan olur, kar olur.
Dostun yoksa -ara, tapdinsa -qori. Dost acıdıb söyler, düşman güldürüp”(Axısqa türk folkloru,
2010, s.16).
Atalar sözlerinde insanda bilgelik, her yaşam anında akılla iş görmek, sabırlı olmak ve zor
anlarda en doğru karar verebilmek yüksek ölçülür: “Bir akıllı baş bin başı tutar. Akılsız baş,
neyner traş? Akilliynen çekişmax ceyilinen helva yemekten eydür. Akıllı gördügünü, akilsız
eşitdigüni söyler “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.11).Yılların denemesinden çıkmış atalar
sözlerinde, aileiçi ilişkiler dikkatten kenarda kalmamıştır:”Oğul babasına göre sofra açar. Annesi
kızını ögse -bırak da kaç, el ögse al da kaç. Karısız ev-susuz degirman gibidir” (Axısqa türk
folkloru, 2010, s.23).
Bazı babalar sözlerinde Ahıska Türklerinin Türk soylu olduğu defalarca hatırlatılıyor,
Türklere özgü olan zehmetseverlik, mertlik ve sadakat gibi özellikler bazen doğrudan, bazen
dolaylı, bazen de şakayla kaydedilir. “Türk para bulsa tavar verür. Türk giden yere bereket gider.
Arap toyunca yiyar, türk ölünce. Soylu soyunu yütürmez, soyunu yütürmez “(Axısqa türk
folkloru, 2010, s.25).
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Ahıska Türklerinin hayvanlarla ilgili atalar sözlerinde insanlardaki özellikler alegorik
şekilde hayvanlara özgü belirtiler aracılığıyla verilir: “At yerine eşek bağlama. Atın izi itin izine
karışmaz. Eşek ne bilür, hurma ne tadur. Yügrek at yemini kendi arur. Kedi cigere yetişmezse,
oruçtur der. Topal eşeginen kervana katılma “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.10).
Sözün yaratıcı gücünü, yerinde ve az söylenmesini onaylayan atasözü de az değil: “Söz var
ev için, söz var el için. Sözü yerinde söyle. Söz var gelür gider, söz var, delür geçer. Düz söz baş
keser. Düz söz kılıçtan keskin “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.24).
Öyle Ahıska atasözleri var ki, ya tamamen Azerbaycan folklorunda işlenen atalar sözünün
aynısıdır: “Ağaç dibinden su içer. Veren eli kesmezler. Qorkan göze çöp düşer” “(Axısqa türk
folkloru, 2010, s.11) , ya da belirli kelimeler ve sesler ferqlendirilib: “Dilün kemügi yoktur. Baba
olmax qolaydır, babaluğ etmağ zor “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.15)
Axısqa atasözleri incelenirken onlardaki şiirsel ifade olanakları, onların sözdizimsel yapısı
“Paşa’nın varı gitmiş, paşanın canı çıkmış. Türk atının samanı bol gerek. O gelse daşinen, sen git
aşinen “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.23), kelimelerin semantikası “ Başqasının qaşuğinen karın
doymaz. Tatlı dil yılanı deşigiden çıxarur “ “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.11)., cümledahili
özelden genele, yahut tersine bağlantılar “Şefteliden bağ olmaz. Gül dikensiz olmaz. Adam adıyla
tanınır (Axısqa türk folkloru, 2010, s.28), şiirsel figürler (Vatan özlemi çektim, gözlerime kan
geldi. Akıllı düşmandan korkma, deli dosttan kork “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.13), nesir ve
nazımdan aynı derecede kullanarak:”Oğlan doğurdum-oydu beni, kız doğurdum -soydu beni.
Önde giden yorulur, arkada kalan soyulur. Ölüm ile öc alınmaz. Ölümi olan bir gün ağlar, delisi
olan her gün ağlar “(Axısqa türk folkloru, 2010, s.22) vb. bu tarz Ahıska folkloru için ne kadar
önemli olduğunu gösterdi.
Araştırma sırasında daha bir husus dikkati çekiyor: “Yad ortamda, çeşitli dillerin
kapsamında uzun bir gelişme yolu geçmiş Ahıska Türklerinin dili eski katları saklamakla beraber,
bölgesel etkilerden de yaka kurtaramamıştır. Dil dar ortama, durgunluk durumuna düştüğünde
sosyal işleini kısmen kaybeder, onun yayılma alanı ise zayıftır. Ahıska Türklerinin ... dili ancak
kommunikativ
ve
teserrüfatla
ilişkin
tutumunu
koruyup
saklamıştır
“
(http://www.axiska.narod.ru/3.4..htm, 2002-2003)
Ahıska Türklerinin atalar sözlerinin dilinde göre üç grup kelimeye rastlanır:
1) özel türk sözleri: soxax-küçə, çocuq-uşaq, kendi-öz, kedi-pişik, qari-arvad, çarşı-pazar.
2) telaffuzu farklı Azerbaycan sözleri: komşu-qonşu, taş-daş, tilki-tülkü, əv-ev.
3) Hem Azerbaycan, hem de ahıskalıların dilinde aynı sözler: ana, Tanrı, ağ, düşmən, dost.
Makalede araşdırılanları genelleme apararaq aşağıdaki sonuçlara varabiliriz:
• mövzuca rengerenglik, sanatsal-şiirsel ifade gücüne göre oldukça tesirlilik, diline göre
zengin ifadelilik, türün kendine özgü form elementlerine riayet etme ve her bir numunenin bir
hayat dersi seciyyesi taşıması Ahıska atalar sözlerinin esas tarafıdır.
• Ahıska atasözleri Türklere ait tüm milli-manevi değerleri (Vatana ve anneye sevgi, aklın
ve sözün gücü, emekseverlik, dostluk, dürüstlük vb.) eks etdirir. Bununla beraber, birlikte
yaşadığı diğer halkların (Azeriler, Ruslar, lahıclar ve b. ) etkisi kendisini kısmen de olsa
gösteriyor, buna kanıt olarak içerik ve yapıları benzer atalar sözlerinin olmasıdır.
• Ahıskalılar nerede, hangi şartlarda ve halkların çevresinde yaşamalarından ve
meskulaşdıqları yerde saylarından bakılmaksızın yılların ayrılığı, gurbet acıları bu halkın içindeki
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yaşama zevkini, geleceğe güven, ulusal soy-köküne bağlılık hislerini yok etmemiş ve folklorunda
ölmez türk ruhunu yaşatabilmiştir.
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AHISKA TURKS FROM CHANGING NAMES TO STOLEN IDENTITIES:
THE THEMES OF EXTINCTION OF IDENTITY AND SEARCHING IN THE
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Özet
1944 Ahıska zulmünde Özbekistan’a sürgün edilen Ahıska Türklerinin ilk nesil çocuklarından olan
Mircevat Ahsıkalı, 1960 yılında Sırderya’da doğar, 1989 Fergana Faciası’ndan sonra Azerbaycan’a daha
sonra Türkiye’ye göç eder. Hemen bütün edebî türlerde eser veren Ahıskalı’nın öykülerinde, Ahıska
sürgünüyle parçalanan ilişkiler trajik boyutlarıyla kurgulanır.
Mircevat Ahsıkalı’nın İsyan ve Seninle Seni Ararım adlı öykülerinde karşımıza çıkan en önemli iki
izlek / tema kimliksel bunaltı ve arayıştır. Ahıska Türklerinden sürgüne gönderilen ailelerin küçük yaştaki
çocuklarının geride kalması, Ahıska Türklerinin bir neslinin kendilik değerlerine yabancı kalması anlamına
gelir. Kafkas coğrafyasının çeşitli etnik gruplarının ya da Gürcü ve Rus milletlerinin varlığı öykülerdeki
kahramanların kimliksel durumları bağlamda önem kazanır. İsyan öyküsünün kahramanlarından olan Rus
Albay Sergey’in hatırladığı tek şey Türkçe edilen bir küfürdür. İsmi değişen Sergey, kimliksel yok olma
halinden ana dili ile kurtulur. Seninle Seni Ararım adlı öykünün başkişi olan Yasin Emmi’nin 1944’te
Ahıska’da bırakmak zorunda kaldığı kız kardeşini arayışı, kardeşinin isminin değişmesi ve Gürcü olarak
tanıtılmasıyla başarısızlığa uğrar. Nihayetinde Ahıska Sürgünü’ne maruz bırakılan Türklerinin kimliksel
yok oluşun bütün boyutlarıyla yüzleşmek zorunda kaldıkları söylenebilir.
Bu çalışmada Mircevat Ahıskalı’nın iki öyküsünde yer alan kimliksel yok oluş ve arayış izlekleri,
isim-kimlik ve dil ekseninde değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ahıska Sürgünü, kimlik, ana dili, arayış, öykü, Mircevat Ahıskalı
Abstract
As one of the first generation descendants of Ahiska Turks, who were exiled to Uzbekistan in the
Ahiska oppression of 1944, Mircevat Ahsıkalı was born in Sirdaryo in 1960 and, upon the Fergana Tragedy
of 1989, he immigrated to Azerbaijan and then to Turkey. In the stories by Ahıskalı, who produced works
in almost all literary genres, relationships broken by the Ahiska exile are fictionalized with their tragic
dimensions.
Identity depression and searching are the two most important themes that we find in Mircevat
Ahsıkalı’s stories Rebellion (İsyan) and I Search for You with You (Seninle Seni Ararım). The fact that
small children of Ahiska Turkish families are left behind means that one generation of Ahiska Turks remain
unfamiliar with the values of their selfhood. Existence of various ethnical groups of the Caucasian
geography including the Georgian and Russian nations gains importance in the context of the identity status
of main characters in the stories. For the Russian Colonel Sergey, one of the main characters of the story
Rebellion, a swearword in Turkish is the only thing that he remembers. With his name changed, Sergey
evades extinction of identity thanks to his mother tongue. As the protagonist of I Search for You with You,
the search by Yasin Emmi for his sister, whom he had to leave in Meskheti / Ahiska in 1944, fails because
his sister’s name is changed and she is presented as a Georgian national. Ultimately, it can be said that
Ahiska Turks, who were subjected to the Ahiska Exile, had to face all the aspects of extinction of identity.
The current study assesses in the two stories by Mircevat Ahıskalı the themes of extinction of
identity and searching in terms of name-identity and language.
Keywords: Ahiska Exile, identity, mother tongue, searching, story, Mircevat Ahıskalı
*
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Giriş
İnsanın yaratılış kodlarında yer alan bir fenomen olarak kültür, devamlılık ve aynılık x
benzemezlik olguları eşliğinde var olur. Bu durum aidiyet odağında aynılık hâlini imlerken,
karşıtlık ve ötekinin varlığında da benzemezlik hâlini somut kılar. İnsan, bu olguları yaşamsal
formlarla icra ederek aynı zamanda kimliksel görünümleri de gerçekleştirmiş olur. Kimliklerin
tespiti ve sınırlarını algılamada “anlam, süreklilik ve belirginlik/farklılığın kimlik öneminin en
güçlü belirleyicileri olduğu” (Hortaçsu, 2007, s. 17) milletlerin inşasında ve görünümlerinde
belirginleşir.
Sovyet coğrafyasında varlıklarını devam ettiren Türkler, İslâm dini ile birlikte Ruslarla
olan benzemezliklerini daha da pekiştirmişlerdir. “İnsanlar kendilerini dahil ettikleri bir iç-grup
(in-group) ve karşılarında bir dış-grup (out-group) ya da ‘biz’ ve ‘onlar’ kategorileri yaratırlar.
İç ve dış gruplar birbirinden kesin hatlarla ayrılıp farklı nitelikler yüklenirler.” (Bilgin, 2007, s.
128) Türklerin yaşadıkları coğrafyalardaki farklı kültürlerden etkilenmelerinden ve hâkim olunan
coğrafyalardaki kültürel çeşitliliğinden devam edişinden kalkarak Türklerin bilincinde
konumlanan biz ve onlar diyalektiğinin çatışma odağından ziyade uyum odağında olduğunu iddia
etmek mümkündür. Buna mukabil Sovyet rejiminin bilinçaltındaki öteki / onlar kavramı ile biz
kavramanın diyalektiğinin yutucu, yok edici ya da en azından örseleyici bir tavırda olduğu tarihsel
süreçte dikey boyutlu bir vaziyette kendini gösterir. Zira Sovyet göç tarihine baktığımızda rejimin
merkezi olan Moskova’nın kararlarının yegâne icracı olduğu görülür. Avusturyalı araştırmacı
Fragner bu tavrı bir tür milliyetçilik olarak tanımlar ve bu milliyetçiliğin Sovyetlere özgü
olduğunu savunur:
“Sovyet sisteminde sınırlarla ilgili kararlar, tıpkı ekonomik konular ve planlama gibi,
Moskova’daki merkezi iktidarın yetkisindeydi. Sovyet iktidarı kendi ütopik insan ve toplum
mühendisliği görüşleri doğrultusunda planlı habitatlar ve biotaplar yaratmış, ülkeler için
topraklar tahsis etmişti… Sovyet milliyetçiliğinin… temel fikri ve imgelemi eskiye dayalı (Birinci
Dünya Savaşı’ndan önceki dönemlere) yerel bir milliyetçilikten veya etnosantrik düşünceden
kaynaklanmıyordu; sonradan icat edilip Sovyet halklarına sunulmuş, zorla armağan edilmişti.”
(Fragner, 2004, s. 32, 35)
Söz konusu zorla armağan edilme hâli Ahıska Türklerine sürgün olarak yansır. Ayrıca
“sovyet milliyetçiliği Moskova’da bulunan merkezi iktidarın belirlediği sınırlar içinde kalmak
kaydıyla ulusların inşa edilmesine dayanıyordu.” (Schendel-Zürcher, 2004, s. 9) Bu sürgün hâli
Moskova’nın belirlediği sınırları aştığında cuntavari bir baskı ile Moskova’ya göre sınırı aşan
milletlerin topraklarında boy gösterir. Bu durum kültürel belleği dumura uğrattığı gibi kimliksel
örselenişin de önünü açar.
Bir nevi zorunlu göç olarak da kabul edilebilecek olan 1944 sürgünü, edebî eserlerde yer
bularak gelecek nesillere aktarılır. Bu çalışmada Mircevat Ahıskalı’nın bazı öykülerinde
kimliksel görünümler, yol ve arayış izlekleri nitel araştırma yöntemi doküman analizi anlayışı ile
değerlendirilmiştir.
Değişen İsimlerden Çalınan Kimliklere Sürgün, Kimliksel Yok Oluş ve Kimliksel
Direniş: Albay Sergey ve Ahıskalı Ahmet
İnsan, ait olduğu toprakları dünyalaştırırken aynı zamanda kimliksel varoluşun önemli
göstergelerinden olan aynılık ve devamlılık ilkelerini de icra etmiş olur. Bu kültürel kimliğin de
inşası ve varlığının giderek perçinlenmesi anlamına da gelir. “Kültürel kimlik tek ve paylaşılan
kültür açısından ortak tarihe ve atalara sahip insanların ortak kabul ettiği daha yüzeysel veya
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yapay, kabul ettirilmiş özlerin içine saklanan bir tür kolektif ‘tek gerçek öz’ olarak” (Hall, 2015,
s. 134) tanımlamak mümkündür. Ahıska Türkleri her ne kadar sürgünün iğdiş edici, örseleyici
bütün varoluş biçimlerini benliklerinde tecrübe etmiş olsalar da sahip oldukları tek gerçek öz olan
kültürel kimliklerini her fırsatta icra etme, devam ettirme gayretinde olmuşlardır. Sürgün
travmasını her daim kolektif bilinçlerinde yaşayan Ahıska Türkleri, yurtsuzluk hâlini de
tecrübeler.
İsyan ve Seninle Seni Ararım öykülerindeki sürgün kaynaklı isim değişikliği olayı kültürel
kimliğinin değiştirilmesi anlamına gelir. Sürgün kaynaklı olan bu değişim, sürgünün zorakiliği
eşliğinde kimliksel bir yitiriliş hatta sahip olunan kültürel kimliğin çalınması meselesini de
beraberinde getirir. Küçük yaşta Türk olmayan ailelere evlatlık olarak verilen, Sovyet okullarında
ve yetimhanelerinde kimsesiz bırakılan Türk çocukları zamanla sahip oldukları değerleri de
mimetik bellek yoksunluğu ekseninde yitirir. Kültürel ritüellerin tekrarlanamaması, eklemlenmek
zorunda kalınan ikinci kültürel kimliğin tazelenen yaşanmışlığı, sürgün yurtlarında, yatılı
okullarda, hastanelerde kalan Türk çocuklarının kimliksel yitimlerini pekiştirir. Bununla birlikte
dil odaklı bir kimliksel yitiriliş ve yok oluş da beraberinde gelir. Zira “insanı insan yapan
lisandır.” (Bickerton, 2013, s. 8) Burada lisan kavramanı özgün boyutlarıyla düşünmek gerekir.
Sürgünden sonra geride kalan çocukların çevrelerinde Türkçe konuşan, Türk gibi yaşayan ve aile
fenomeninin kurucu öğelerini kültürel boyutta icra eden bir çevre kalmadığı için dil odaklı bir
kimliksel yok oluş da söz konusudur. Dil ile bilince eren kültürel yaşantı ait olunan toplumsal
özgünlüğün davranış kodlarını kişiye yükler. Bu arada “bilinçlilikle süreklilik olmadan, geçmiş
olanın bilinci olmadan, kişiden söz etmenin” (Erhart, 2014, s. 25) pek de mümkün olmadığı
hususunu da gündemden çıkarmamak gerekir. Dolayısıyla kimlik yitimlerine bireysel
kişiselliklerini yitiren nesiller de eklenerek söz konusu travmatik kopuş daha da belirginleşir.
Buna ek olarak asırlardır yaşadıkları yurtlarından, vatanlarından koparılan Ahıska Türkleri,
yaşadıkları bölgedeki toprakları kendilerine ait kılma yolunda icra ettikleri kültürel odaklı
eylemleri ve sahip oldukları değerleri de bu sürgün ile en azından mekânsal boyutta yitirirler. Bu
bağlamda kültürel odaktaki kimliksel kopuş ve yitirilişin temel boyutu yitirilen vatan olgusundan
ve koparılan aile yapısından kaynaklanır.
Ahıskalı’nın İsyan adlı öyküsünün başkişi Ahmet, Sibirya’nın Irkutsk şehrinde işçi olarak
bulunur. Yılbaşı tatili için önce Moskova’ya oradan da Taşkent’e uçak bileti almak ister. Moskova
bileti bulamadığı halde Moskova’dan Taşkent bileti bulup bulamayacağının da hesabını yapar.
Ikutsk havaalanındaki bile gişelerini aşındırın Ahmet sürekli aynı cevabı alır: “Kusura bakmayın
biletler bitmiştir ve bayramdan önce de bulunması imkânsız.” (Ahıskalı, 2008, s. 43) Bilet
gişelerinin üzerinde “Adalet ve eşitlik devletimizin esas temelidir.” yazısı dikkatleri çeker. Gişeler
yakın bir koltuğa sinir-sabır harbiyle oturan Ahmet, üniformalı bir Albay’ın Moskova’ya bilet
adlığına şahit olunca gayri ihtiyari olarak Türkçe küfürler savurmaya başlar: “Böyle adaletin,
böyle eşitliğin, bu devlete taş koyanın…” (Ahıskalı, 2008, s. 44) Bu küfürleri duyan Albay Sergey
geriye döner ve Ahmet’e nereye bilet alacağını sorar. Ahmet Albay’a parasını ve pasaportunu
verir fakat makam aracının önünde gelene kadar geri alamaz. Bunun üzerine Ahmet Albay’dan
özür diler. Albay Sergey onu arabaya davet eder, evine götürür, yemek yedirir ve ağırlar.
Ahmet’in hayalinde biran önce ailesine kavuşmak vardır. Ahmet ile Albay’ın diyalogları ve
sonrasında Albay’ın Rus karısına dert yanarak ağlaması bu hikâyedeki kimliksel görünümleri bize
verir. Ahmet’i evine davet eden Albay Sergey, ona millî yemeklerinin olup olmadığını sorar ve
Ahmet’ten “Mantı” cevabını alır. Bunun üzerine Albay karısına mantı pişirmesini söyler. Burada
mantı kültürel odakta etno-sembolik mahiyete sahip bir gösterge konumundadır. “Kültür, aynı
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zamanda sürekli bir imkândır.” (Zijderveld, 2013, s. 46) Ahmet’in sahip olduğu kültürel aidiyet
imkânı Albay Sergey’i de kendilikte imkânlılık hâline davet eder. Albay, Ahmet’i ve onun sahip
olduğu kültürel kimliği anlama gayretindedir. “Kültürel unsurlar her topluluğa dil, din, âdet ve
kurumlar açısından hem kendi üyeleri hem de yabancılar tarafından diğer benzer topluluklardan
ayırt edilmelerine yardımcı olan özgün birer sembolik repertuvar kazandırır.” (Smith, 2017, s.
39) Kültürel yapının görünümlerinden biri de yemek ile ilgili âdetlerdir. Bu husus dikey boyutta
daimi bir eylem olarak kabul edilebilir ve bu eylem öteki tarafından bir kültürel gösterge olarak
algılanır. Albay’ın yemek görgüsünde de votka bir kültürel gösterge olarak yer alır. Nitekim
Albay, mantı yemeğinden önce votka içmeyi tercih eder. “Birey ya da ulus ‘öteki’nden ‘farklılık’
ve ‘benzemezlik’ üzerinden kalkarak kendini algılar ve tanımlar.” (Durmuş, 2017, s. 18) Soğuk
yüzlü Rus Albay’ı, Ahmet’i kültürel olarak tanık olduğu benzemezlik üzerinden kendini
konumlamak ister. Bu benzemezlik mantı x votka diyalekteğinde kendini gösterir. Ahmet’in votka
içmeyi reddetmesi bu ayrımı daha da artırır. Bu tavır bir nevi öteki karşısında kimliksel tutunma
alanı oluşturmadır. Ahmet; “Ben Müslümanım, dinimiz yasaklıyor.” (Ahıskalı, 2008, s. 47)
cümlesi kimliksel direnişin de göstergesidir. Bununla birlikte Albay, imgesinde geçmişine dair
hatırladığı ayrıntıları toparlamaya çalışır. Zira Ahmet’in havalimanındaki Türkçe küfürleri
Albay’ın zihninde bir şimşek gibi çakmıştır. Albay’ın Sovyet rejiminin bir üyesi olmasından
kaynaklanan “duyusal körlük alanından” (Korkmaz, 2002, s. 274) kurtulması Ahmet’in Türkçe
sövgüsüyle imkânlı bir hale evrilir. Evdeki diyalogların devamında Albay, Ahmet’in kökensel
kimliğini sorgular. Ahmet’in Türk olduğunu ve asıl memleketlerinin Gürcistan topraklarında
olduğunu, haksız yere 1944 yılında Özbekistan’a sürgün edildikleri cevabıyla karşılaşan Albay’ın
imgesi bu ayrıntılarla daha da canlanır: “Ahmet 1944 sürgünün anlatırken Albay’ın gözünün
önünden yavaş yavaş sis perdesi aralanıyor ve dumanlar dağıldıkça sanki ilk hayatındaki geçmişi
canlanıyordu.” (Ahıskalı, 2008, s. 49) Albay, Ahmet’in sürgün hatıralarını dinledikçe
bilinçaltındaki parçalar giderek yerine oturmaya başlar ve Ahmet’ten ona ilgi göstermesindeki
yegâne sebep olan Türkçe sövgüyü bir daha tekrarlamasını ister: “Albay, Ahmet’in küfründen
sonra sanki uzun yıllardır arayıp da bulamadığına erişmiş gibi hissediyordu kendini… Albay,
Ahmet’e yaklaşıp boynundan kucakladı, bağrına bastı ve nedense bırakmak ayrılmak istemiyordu.
Sanki ömür boyu ayrı yaşadığı kardeşine kavuşmuştu” (Ahıskalı, 2008, s. 50) Artık Albay Sergey,
yıllar önce duymuş olduğu küfür ile Ahmet’in havaalanında sarf ettiği küfrün aynı olduğuna kendi
içkinliğinde ikna olur. Dilin taşıyıcılık ve kültürel kodları aktarıcılık vasfı bir dilin sövgü, beddua
literatüründeki varlığı ile belirginleşir. “Dil, insan için, insan dünyası için taşıyıcı bir rol oynar…
Dil insan olmanın bir temel fenomenidir; insan fenomenlerinin taşıyıcısıdır.” (Mengüşoğlu, 2015,
s. 334, 336) Kültürel belleği var eden olgular da birer insan fenomenidir. Bu fenomenlerin, bir
başka ifadeyle kültürel davranış biçimlerinin düşünsel ve eylemsele boyutları dil ile var edilir.
Ahmet, uyumak üzere yan odaya geçtiğinde Albay Sergey, gözyaşlarına boğulur. İnsanın
dünyaya gelişinde icra ettiği ilk davranışlardan olan ağlamak, biyolojik olarak temizlik ile
ilişkilendirilmekle birlikte insanın duygusal yoğunluk anlarında ortaya çıkan bir tepkidir. Sergey,
Sovyet subaylığında görece kaybettiği yıllarının, değerlerinin ve yakınlarının acısını benliğinde
duyumsar ve birikmiş olan tortusal yaşantıyı gözyaşlarıyla bir nevi temizler. Sergey, karısı
Liza’nın “seni ilk defa ağlarken görüyorum” sözüne bu gözyaşlarının sürgünde ailelerinden
koparılmış olmanın farkındalığının verdiği bir isyan olduğunu söyler: “Hayır, ben ağlamıyorum,
bu ağlamak değil, bu bir isyandır isyan! Biliyordum, biliyordum… Biliyordum ben biliyordum.
Rus olmadığımı biliyordum. Ömür boyu aradığımı buldum. Kendimi hatırladım, kendimi
buldum… Ben bir Türküm!... Ta ki bugün Ahmet’in havaalanında haksızlığa karşı isyan bayrağını
çekip de onun orada ettiği küfrü duyana kadar. İşte o an hatırladım vagonun içinde iri yarı,
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sakkallı bir ihtiyarın kendi devleti tarafından horlanmasını kabul edemeyip, aynı Ahmet gibi isyan
ederek içten ve samimi bir şekilde küfür etmesini.” (Ahıskalı, 2008, s. 52)
Albay Sergey, dört beş yaşlarında ve vagonun içinde olduğunu küfür imgesiyle hatırlar.
Yetimhaneye yerleştirilen Sergey, Rus bir aile tarafından evlat edinilir ve harp okulunda okutulur.
Albay Sergey’in geçmişini hatırlamasını, Türk olduğunu kabul etmek istemeyen karısı Liza:
“Koskoca Sovyetler Birliği’nin Ordusunda Albaysın! Makam arabasında geziyorsun. Emrinde
binlerce insan var. (Ahıskalı, 2008, s. 54) çıkışını yapar. Bu tavır Sergey’in özüne dönüşünün
karşısında maddî ve statü odaklı bir tutunma alanı olarak belirir ve Sergey’i –sözde- kendisini
yetiştiren Sovyet sistemine karşı bir vefa gösterisine davet eder. Ben’indeki kendilik sesinin tadını
alan Sergey, karısının bu çağrısına isyan ile karşılık verir. “Etnik grupların devamlılığı kelime,
işaret, dil, kıyafet ve mimari gibi sembolik sınır mekanizmaları” (Smith, 2017, s. 37) ile yakın bir
ilişki içindedir. Sergey, ilksel olarak ait olduğu etnik gruba devamsızlaştırılsa da bilinçaltında
varlaşan anadili imgesi ile kendini bulur. Burada Ahmet’in sövgüsünü etno-sembolik olarak kabul
etmek mümkündür. Sergey, her ne kadar bir Türk adına sahip olmasa da artık Türk kimliğinin
farkındadır. “Dil bir dünya açmadır.” (Altuğ, 2013, s. 93) Sergey, etno-sembolik sövgü ile anadili
yolundan Türklük dünyasına yeniden açımlanır. Anadili belleğinin çağrışımı ile gerçekleşen
kimliksel kopuntudan kendiliğe dönüş ait olunan toplumun sözlü kültürü odağında sağlanır.
Ebedî Yurtsuzluk Duygusunun Bir İtkisi Olarak Yol ve Arayış İzleği
Mircevat Ahıskalı’nın Ahsıka’dan Hikayeler adlı eserinde bulunan İsyan, Hediye ve
Seninle Seni Ararım adlı öykülerinde sürgünün olumsuz ve örseleyici bir bakiyesi olan yurtsuzluk
duygusu odağında beliren arayış izlekleri somutluk kazanır.
Yasin Emmi büyük sürgünde kaybettiği kız kardeşini aramak için Ahıska’ya gider. Uzun
süren çabalar sonucunda bir takım bürokratik şartları yerine getirdikten sonra sınırlı bir süre için
Ahıska’ya gitmesine izin verilir. Yasin Emmi, yolda Gürcü doktor Sandro ile tanışır. Bu
tanışmada kurulan diyaloglar Rusça başlayıp Türkçe devam eder. Onların ortaklıkları Ahıska
bölgesinde, bir zamanlar Ahıska’da yaşıyor olmalarıdır. Bir başka ortak noktaları da vatan hasreti
çekmeleridir. Zira Yasin Emmi de tanıştığı Gürcü doktor Sandro da uzun süreler vatanlarından
uzakta kalmışlardır: “Evet, vatan derdi çok, çok büyük derttir. Ben uzun yıllar Rusya’da çalıştım
ve yaşadım. Gurbetin ne olduğunu çok iyi bilirim. Sizin başınıza gelenleri Allah düşmanımın
başına vermesin.” (Ahıskalı, 2008, s. 87)
Yasin Emmi’nin arayışı vatan toprağında kalanlardır. Yasin Emmi bu diyaloglarda, Ahıska
Türklerinin vatan hasretiyle birlikte birçok sıkıntıya maruz kaldıklarını da dile getirir. Yol
metaforuyla başlayan Seninle Seni Ararım öyküsü, yol arkadaşlığı izleğini de beraberinde getirir.
Aynı yolda seyreden biri Türk diğeri Gürcü iki Ahıskalı yoldaşlık ederek sıkıntılarını paylaşır.
Derdini anlatan Yasin Emmi’dir dinleyen, derde ortak olan ve onunla kader birliği kuran da Gürcü
doktor Sandro’dur. Yasin Emmi’nin aradığı 14 Kasım 1944’te kaybettiği kız kardeşi Tenziledir.
O dönemde hasta olan kız kardeşi o gece hastanede yatmaktadır. Sovyet askerlerinin baskıcı ve
aceleci tutumuna direnemeyen anne-baba kız kardeş Tenzile’yi hastanede bırakmak zorunda
kalırlar. Küçük yaşta olan Yasin de bu şiddete direnemez.
14 Kasım 1944 gecesini Yasin Emmi’nin imgeleminde şu şekildedir:
“Ortalık karışmıştı. Köyümüz tam bir Arasat meydanına benziyordu. Askerlerin emrivaki
bağırmaları, köylülerin ağlamaları, itlerin ulumaları, hayvanların melemesi birbirine karışmış
tam bir kıyamet gününü andırıyordu. Komşularımızdan bütün halkımızın Orta Asya’ya
sürüleceğini öğrendim. Koskoca memleketin ahalisinin hazırlanması için iki saat süre
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tanımışlardı… O gün bizleri kamyonlarla tren istasyonuna getirdiler. İkinci gün de yük
vagonlarına doldurup Orta Asya’ya sürdüler. “ (Ahıskalı, 2008, s. 88)
Sürgün yolculuğunun sürdüğü yaklaşık bir aylık sürede vagonlarda yaşanan ölümler ve
doğumlar farklı trajedileri de beraberinde getirir. Ölülerini dahi gömmelerine izin verilmeyen
Ahıska Türkleri, sürüldükleri coğrafyalarda da farklı köylere farklı kasabalara ayrı ayrı dağıtılır.
Adeta manevi bir kırıma uğrayan Ahıska Türklerinin acıları sürgün yolculuğunun bitiminden
sonra da devam eder. Maddi anlamda hemen her şeyini yitiren, geride bırakmak zorunda kalan
Ahıska Türkleri, manevi açıdan da pek çok acıyı, zorluğu tecrübelemek zorunda kalır. Sürgün
katarlarında kol gezen ölüm, varış güzergâhında da farklı sebeplerle Ahıska Türklerinin yakasını
bırakmaz. Söz gelimi açlıktan, zehirli otlardan ve salgın hastalıklardan ölenler geride sayısız
öksüz ve yetimle birlikte dramlarını da bırakırlar. Sürgün topraklarında yakınlarını aramak
isteyenlere on iki yıl süre ile izin verilmez. Vatan toprağı Ahıska’ya dönüşleri için de yasak hâlâ
devam eder.
Yasin Emmi, kız kardeşi Tenzile’yi ararken bulduğu ipucunun peşinden umutla gider. Kırk
yıldır kız kardeşini arayan Yasin Emmi, Tamaz Kuhevilişlivi adna ulaşır. Bu yaşlı Gürcü adam
ona kız kardeşinin bulabilme ihtimaline dair, tanıdığı bir ailenin bir Türk geline sahip olduğu
bilgisi üzerine bu ailenin adresini paylaşacaktır. Ahıska’daki adrese yol arkadaşı Sandro ile
gittiklerinde o yaşlı adamın Sandro’nun Tiflis’te çalıştığı hastaneye yatırıldığı bilgisine ulaşır.
Fakat Yasin Emmi ile Sandro hastaneye vardıklarında yaşlı adamın yoğun bakımdayken öldüğü
haberini alırlar. Bu haberle Yasin Emmi’nin hayalleri de yıkılır. Tesadüflerin yoğun olarak olay
örgüsünde yer aldığı bu öykünün başkişisi Yasin Emmi, yoğun bakım kapısında başka bir tesadüf
ile yaralı halde gelen bir çiftten kadın olanını annesine çok benzetir: “Yasin Emmi sedyede yatan
yaralı kadını görünce gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açıldı ve doktorun kolundan çekip:
-Bu, bu kadın benim anam, benim anam…” (Ahıskalı, 2008, s. 93-94)
Yasin Emmi’yi yol arkadaşı Sandro, o kadının kendisinden yaşça küçük olduğunu annesi
olamayacağını söyler. Yasin Emmi, bu kadının annesine çok benzediğinde ısrarcıdır. Sandro
yaralı kadını getirenlere onun Türk olup olmadığını sorar ve Gürcü olduğunu, adının da Tati
olduğu cevabını alır. Bundan sonra Sandro, Yasin Emmi’nin yüksek umut bağladığı yaşlı Gürcü
Tamaz’ın öldüğü haberini Yasin Emmi ile paylaşır. Bunun üzerine Yasin Emmi kalp krizi geçirir.
Yoğun bakıma alınan ve Yasin Emmi’nin kız kardeşi Tenzile’ye benzettiği kadının bir müddet
sonra beyin ölümü gerçekleşir. Acaralı bir Müslüman Gürcü ile evlendirilen Yasin Emmi’nin kız
kardeşinin kayınpederi onun kalbinin organ bağışı olarak ihtiyaç sahibi olan Yasin Emmi’ye
nakledilmesini kabul eder ve aslında Yasin Emmi’nin kız kardeşi olan yaralı Tati’nin kalbi ona
nakledilir. Acaralı bir Müslümanla evlenen Tati, Yasin Emmi’nin kız kardeşi Tenzile’dir. Tenzile
Kasımkızı’nın Yasin Kasimov’un kız kardeşi olduğu gerçeği Tenzile’nin kayınpederinin
itirafından sonra okuyucuya sunulur. Bu olayla birlikte maddi olarak birbirine kavuşamayan
Yasin Emmi ile kız kardeşi gönül birliği ile ironik bir biçimde buluşturulur. Bu birlik genelde
manevi boyutta iken özelde organ nakli vasıtasıyla maddi boyutla da somut kılınır.
Tati, ağabeyi Yasin ile hastanede karşılaştığında her ne kadar baygın bir halde olsa da onun
Tenzile olan adının Tati’ye dönüşmesi kültürel bellekten –sınırlı da- olsa bir kopuştur. Tati,
kendisine sahip çıkan Acaralı aileyle olan ilişkisinde bir Ahıska Türkü olduğunu zaman zaman
hatırlar. “Sözcük, varlığın bir simgesi, adlandırılması, göstergesi değildir, onun gerçek bir
parçasıdır. Mitolojik görüşe göre her nesnenin özü adlarda saklıdır. Adlara egemen olmasını,
onları kullanmasını bilen kimse, nesneler üzerinde de egemenlik kazanır.” (Akarsu, 1984, s. 15)
burada geçen nesne ifadesi yerine insanın ontolojik hususiyetini koymak mümkündür. Tenzile
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Kasımkızı adını Tati Abaşidze olark değiştiren Acaralı aile onun ontik kültürel bağına da sahip
olmuş olur. Onun kendilerinden kopamayışını pekiştirmekle birlikte gerçek ailesine kavuşmasının
önünde bir set çeker.
Büyük sürgünden geride kalan Ahıska Türkleri de türlü türlü sıkıntılara, hastalıklara
katlanmak zorunda kalırlar. Yasin Emmi’ye de bu yaşanan sıkıntıların bakiyesi olarak kalp
rahatsızlığı kalır. Seninle Seni Ararım adlı öykünün temel izleği arayış ve umutla bekleyiş olmakla
birlikte Yasin Emmi ve kız kardeşi düzleminde var olan biyolojik birliğin yeniden somutlanması
ve bu birliğin gönül birliğine taşınması umut fenomeniyle sağlanır. Sandro ve arkadaşı Georgi
Yasin Emmi’yi hayata bağlayan olgunun kalp nakli değil kız kardeşini bir gün bulabilme umudu
olduğunu bilir. Bu sebeple de Sandro ve Georgi kendisine trafik kazasında ölen kız kardeşinin
kalbinin nakledildiği gerçeğini Yasin Emmi’den saklar. Bu hususiyet de Yasin Emmi’nin
arayışının umutla devam ettiği anlamına gelir.
Mircevat Ahıskalı’nın Hediye isimli öyküsünün kahramanlarından olan Kâmil, cepheden
döndükten sonra memleketinde babasını, ailesini bulamaz. Onların sürgün edildiklerini öğrenir:
“Evet, kardeş. Milletimizi yerimizden sürmüşler. Çoluk çocuk, ihtiyar, kadın demeden,
hepsini bir gecede Orta Asya’ya sürmüşler.” (Ahıskalı, 2008, s. 76)
Bu haber, Kâmil’in kavuşamadığı karısını ve ailesini arayışı için bir çağrı niteliği taşır.
Kâmil, uzun süren memlekete dönüş yolculuğunun ardından bir yolculuğa daha çıkar. Bu
yolculuğun sonunda ailesinin mezarlarına ulaşır. Bu öyküde arayış izleği ölümle son bulur.
Cepheden dönen Kâmil, ailelerine kavuşamasa da onların mezarlarını ziyaret etmiş olur. “Ata,
yakının mezarlarını ziyaret, onlara hürmet gösterme, mezarları koruma” (Ayaz, 2012, s. 426)
anlamında Kâmil ile ailesinin manevi boyutlu buluşmasını anlamına gelir. Nihayetinde Kâmil’in
de kısa bir süre sonra vefat etmesi, insanın ilk, yaratılış maddesinde özsel bir birleşme olarak
algılanabilir.
Yol ve yolda olmak izleği Mircevat Ahıskalı’nın öykülerinin pek çoğunda dikkatleri çeker.
Seninle Seni Ararım adlı öyküde Yasin Emmi, kayıp olan kız kardeşi Tenzile’yi aramak için yola
çıkar. Hediye öyküsünün başkişisi Kâmil, memleketi Ahıska’ya ulaşmak için yollardadır.
Memleketine döndüğünde ailesinin sürgün edildiği haberi üzerine Fegana’ya doğru ailesini
bulabilmek için yola düşer. Emanet Kemer adlı öyküde de Vezir Emmi ve ailesi sürgün
yolculuğundadır. İsyan adlı öyküde de Ahmet, memleketine dönmek için yola çıkmak
arzusundadır. Yolculuk olgusu bir metafor olarak özünde yurtsuzluk halini de imler. Bu yolculuk
halleri dikey boyutta sürgün edilen Türklerin tarihsel süreçteki konumlarını somutlarken, yatay
boyutta yurt kavramı eşliğinde yitirilen değerlere tutunabilme arzusunu, değerleri arayış izleğini
de gündeme getirir. Yolda olmak aynı zamanda bir amacın bir arayışın peşinde olmak demektir.
Bu bakımdan yol ve arayış izlekleri Ahıskalı’nın öykülerinde içkin bir şekilde işlenir.
Sonuç
1944 Ahıska Türklerinin sürgün edilmesi olayı Türklerin tarihinde yok edilme hallerinin
tecrübelendiği dönemlerin en önemlilerindendir. Sovyet rejimi tarafından cephede kullanılan
Türkler, yine de Moskova’nın nazarında öteki olmaktan, bir tehdit olarak algılanmaktan
kurtulamamışlardır. Yaşanan olumsuzlukların kimliksel yok oluş ile sonuçlanmaması için, söz
konusu yaşanmışlıkların dil fenomeninin taşıyıcılık işlevi ile edebî esere aktarılması yaşantıların
ebedîleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasında son derece önemlidir. Değiştirilen isimler sahip
olunan varoluşsal kimliklerin yitirilmesini de doğrur. Ahıska sürgünün tecrübe eden neslin
çocuğu olan Mircevat Ahıskalı’nın öyküleri bu bakımdan Ahıska (Sürgün) Edebiyatı alanında
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önemli bir yere denk gelir. Kalem aldığı olay öyküleri ile hem Ahıska Türklerinin kültürel
yaşantısını hem de 1944 sürgününü ebedî kılar.
Mircevat Ahıskalı’nın Seninle Seni Ararım ve İsyan öykülerinde karşımıza çıkan insanın
sahip olduğu ad odağında kimliksel yok oluşu nasıl tecrübelediği ve buna karşılık
Özbekistan’daki sürgün hayatlarına rağmen nasıl kimliksel tutunma alanlarını var ettikleri analitik
bir bakışla incelendiğinde, sahip olunan kültürel belleğin her türlü yutucu ve örseleyici tavra
rağmen dil fenomeni ve arayış halleri ile devamlılık arz ettiği gözlemlenir.
Kaynakça
Ahıskalı, M. (2008). Ahıskalı’dan Hikayeler. Bursa: Emin Yayınları.
Akarsu, B. (1984). Wihelm Von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı. İstanbul: Remzi Kitabevi
Altuğ, T. (2013). Dile Gelen Felsefe (3. Baskı). İstanbul: YKY.
Ayaz, E. S. (2012). Anadolu’ya Gelen İlk Evliya-Alperen Ebû’l Hasan Harakânî ve Türklerde Türbe Kültürü. I.
Uluslararası Harakanî Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Kars: 418-428.
Bickerton, D. (2013). Âdem’in Dili (2. Baskı). Çev: Mehmet Doğan. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası. İzmir: Aşina Kitaplar.
Durmuş, M. (2017). Kimlik, Dil ve Öteki İlişkisi Açısından Türkçenin Konumlandırılması. Türk Dili. Cilt: CX. S.
782. 17-26.
Erhart, I. (2014). Ben Neyim? – Kişiler ve İnsanlar Üzerine Bir Çalışma (2. Baskı). Çev: Egemen Demircioğlu, İstanbul:
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
Fragner, B. , G.Willem v. S., Erik J. Z. (Eds.). (2004). Sovyet Milliyetçiliği: Orta Asya’nın Bağımsız Cumhuriyetlerine
Kalan İdeolojik Miras”, Orta Asya ve İslâm Dünyasında Kimlik Politikaları. İst: İletişim Yay.
Hall, S. , Mehmet Ali Yolcu (Eds.). (2015). Kültürel Kimlik ve Diaspora. Diaspora ve Kimlik. 133-152, Konya: Kömen
Yay.
Hortaçsu, N. (2007). Ben Biz Siz Hepimiz – Toplumsal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler. Ankara: İmge Kitabevi,
Korkmaz, R. (2002). İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı. Ankara: Akçağ Yayınları
Mengüşoğlu, T. (2015). İnsan Felsefesi. Ankara: Doğubatı Yayınları.
Schendel, W.v. – Zürcher, E. J. (2004). Orta Asya ve İslâm Dünyasında Kimlik Politikaları – 20. Yüzyılda
Milliyetçilik, Etnisite ve Emek. İstanbul: İletişim Yayınları.
Smith, A.(2017). Etno-Sembolizm ve Milliyetçilik. Çev: Bilge Firuze Çallı. İstanbul: Alfa Yayınları.
Zijderveld, A. C. (2013). Kültür Sosyolojisi. Çev: Kadri Canatan, İstanbul: Açılım Kitap.

“SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ROMANI”NDA
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MESKHETIAN TURKS IN THE NOVEL UNDER THE SHADOWS OF
DROOPING WILLOWS
Eşqane BABAYEVA*
Özet
Fırat Sunel’in Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı romanında, Ahıskalıların 1944 Kasım’ında
Sovyetler Birliği’nin o zamanki lideri Stalin’in emriyle sürgüne gönderilmelerinden bahsedilmektedir. Bu
romanda dönemin olaylarının toplumsal ve bireysel yaşantıya etkisi, ortaya konulmuştur. Makalede, roman
esasında Ahıska-Türkleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Roman, Ahıska Türkleri, sürgün.
Abstract
Fırat Sunel’s novel Under the Shadows of Drooping Willows (Salkım Söğütlerin Gölgesinde) tells
Meskhetians’ exile in November, 1944 with the command of Stalin, Soviet Russia leader of the time. The
affects of that period on social and individual lives are presented with that novel. İn this article are discussed
Meskhetian Turks.
Keywords: Novel, Meskhetian Turks, exile.

Giriş
Ahıska Türkleri, Osmanlı İmparatorluğu‘nun zamanında Rusya‘ya vermek zorunda
kaldığı, günümüzde Gürcistan topraklarında yer alan Ahıska bölgesinde yaşayan Türkler`dir.
Rusların bu bölgeye verdiği coğrafî isim, Meshetya olduğu için, onlar Meshetya Türkleri olarak
da bilinirler. Onlar büyük bir tarihi süreç geçirmiş, acı bir sürgün hayatı yaşamışlar. 1828`de
Rus`lara karşı kahramancasına savaşmasına rağmen, 1829 Edirne antlaşması sonucu Ahiska
bölgesi Ruslara savaş tazminatı olarak sunulur. Yıllarca Rus hükümetinin elinde acımasızca
yönetilen halk II.Dünya Savaşında oğullarını SSCB ordusuna göndermek zorunda kalır. Yaşlılar,
çocuklar, kadınlar Ahiska-Borcom demiryolu inşasında çalıştırılır. Ardından, 1944`deyse ağır,
acılı, ölümlü bir sürgün hayatı, yurtsuz ve derbederlik faciası yaşıyor.
“14 Kasım 1944’te güvenlik nedeniyle Ahıskalılar, yaklaşmakta olan kış şartlarında yük
vagonlarına 8-10 aile hâlinde doldurularak Orta Asya’nın muhtelif yerlerine sürülmüşlerdir.
Durumu en iyi bilen ve Ahıskalılara karşı yakınlık duyan Azerbaycanlı yöneticiler, sürgünleri
Azerbaycan’a yerleştirmek istemiştir. Ancak Stalin’in kararının kesin olması nedeniyle
Azerbaycan yönetiminin gayretleri de bir sonuç vermemiştir. Vagonlar birkaç gün Azerbaycan’da
bekledikten sonra, tekrar Orta Asya istikametine hareket ettirilmiştir. Bu yolculukta, Ural
Dağları’nın soğuk havası birçok insanın hayatının sonu olmuştur. Bir buçuk ay süren yolculuk
sonunda Ahıskalı Türkler Orta Asya’ya: Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan çöllerine
yerleştirilmiştir” (Bayraktar, 2013, s. 50-51).
Ahiska türklerinin geçtiği sürec, acı tarih hiçbir zaman unutulmamaktadır. Bu tarihi olaylar
toplumumuzu derinden etkilemiş, konu üzerine eserler yazılmış, hikaye, şiir, aynı zamanda bir
kaç romanın da ana konusuna dönüşmüştür. Bu eserler insanların yaşadığı faciayı kendine özgü
şekilde yansıtmaktadır. Mircevat Ahiskalı`nın “Gurbetten iniltiler” romanının arka kapağında
Doç., Dr. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Nizami adına Edebiyat Enstitüsü, Genç Alimler Konseyi Başkanı,
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şöyle anlatılmaktadır: “Evini, yerini, yurdunu bırakmışlar doğrusu zorla koparılmışlardı. Bütün
Ahıska yurdu yüz binden fazla bu kadar masum insan, doğup büyüdüğü vatanlarına sığmamışlar
ama bu vagonlara sıkıştırılmışlardı. Nerdeyse içlerinde bir tane bile eli silah tutabilecek insan
yoktu. Kime baksan ya ihtiyar ya sakat. Sağlamlar ise savaş meydanlarında vatan bekçiliği
yapıyorlardı. Kara kış gelmiş kapı bacayı almış, hiç cimrilik yapmadan, bütün cömertliğini
sergileyerek ne kadar zehri varsa kusuyordu. Bu soğuk kış gecesinde iki saat mühlet vermişler,
koca bir memleketi tortop etmiş vagonlara doldurmuş sürüyorlardı. Bu soğuklarda, bu şeraitte,
böyle vagonlarda iyi insanlar hayvanlarını bile taşımazlardı. Ama bu dünyaya özgürlük, cihana
barış diyen bu sosyalistler sahipsiz buldukları Türkleri sürüyorlardı.... Kadın, çocuk, yaşlı
demeden ellerine düşeni akla hayale gelmeyen işkencelerle katlediyor ve diri diri ateşlerde yakıp,
arabalarla sürüklüyorlardı. İçkiden, esrardan aklı başında olmayan caniler, körpe çocuklara bile
acımıyor, hiç gözünü kırpmadan öldürüyorlar, hamile kadınları bile katlediyorlardı. O gece
Taşlak ilçesinde yirmiden fazla insan katledildi. Ölenlerin içinde kadınlar, çocuklar kimi nişanlı
kızlar, kimi askerliğini yaptığına birkaç gün olmuş delikanlılar. Kimi ömrünü bu devlet için
çürütmüş olan yaşlı, kimi daha kundaktan çıkmamış, gurbetle vatanını dostla düşmanın, hatta
ölümle yaşamın bile farkında olmayan körpelerdir “(Arka Kapak) (Ahıskalı, 2010).
Bu sürgünü konu alan eserlerden biri de Fırat Sunel`in “Salkım söğütlerin gölgesinde”
romanıdır. Orhan Uravelli “Bir Ahıska romanı: Salkım Söğütlerin Gölgesinde” başlıklı
makalesinde romanı incelerken, onun bu facıalı sürgünü konu alması bakımından yüksek
değerlendirmektedir:
“1944’te Ahıska bölgesinden sürülen Türklerin 64 yıldır devam eden yurtsuz ve
derbederlik facıası, birçok sebeplerden dolayı ne yazık ki, edebiyat ve sanata konu olmamıştır.
Ahıskalıların kendilerine ait olan ve halk edebiyatı diyebileceğimiz şiirler bile antoloji hâlinde bir
araya getirilememiştir. Ahıska’daki hayat, sürgün ve sonraki dönemle ilgili hatıralara sıkça
rastlansa da bunlar değişik dergilerde ve yayınlarda dağınık hâldedir, çoğu fragmanlardan
ibarettir. Bunlar da detay, kronoloji ve genel tarihî şartlardan, somut sosyal ve siyasî süreçlerden
kopuktur. Fırat Sunel’in kısa süre önce yayınlanmış romanı işte bu bağlamda dikkat çekmektedir”
(Uravelli, 2011, s.24).
Fırat Sunel ve “Salkım Söğütlerin Gölgesinde” Romanı
Fırat Sunel 21 Şubat 1966 tarihinde Ödemiş’te doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de
tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Almanya’da
Ruhr Üniversitesi’nde master yapmıştır. Fırat Sunel, diplomatik kariyeri süresince Ankara’daki
görevleri dışında Bangkok, Bonn, Essen ve Tiflis’te çeşitli mevkilerde görev yaptıktan sonra
Düsseldorf Başkonsolosluğu görevine atanmıştır. Diplomat olmasına rağmen güzel bir yazardır.
O.Uravelli “Bir Ahiska romanı Salkım Söğütlerin Gölgesinde” makalesinde yazarın
döğrudan Ahiska sürgününü yaşamış bir ailenin çocuğu olmadığını belirtmektedir. Yazar kendisi
de, Kemal Yalçın`ın yaptığı röportajda, “Ben 1966 yılında Ödemiş’te doğdum. 1971 yılında
ailemle birlikte Almanya’ya geldim. Yani ben de bir gurbetçi çocuğuyum. Fakat ben okul öncesi
yıllarımı Almanya’da yaşadıktan sonra tekrar ailemle birlikte Türkiye’ye geri döndüm. Ondan
sonraki yaşamım, hani Almanca’da „Kofferkind” diye bir deyim var ya, aynen ben de öyle bir
çocuktum. Hayatım Türkiye ile Almanya arasında gel gitlerle geçti. Hatta 1976 yılında ailecek
Türkiye’ye temelli dönüş de yaptık. Fakat annem Türkiye’de ağır bir hastalığa yakalanınca, sağlık
koşulları daha iyi olduğu için tekrar Almanya’ya geri dönüldü. Almanya’ya geri dönüş annemin
kaderinin akışını ne yazık ki değiştiremedi, ama bizim Almanya’da kök salmamıza sebep oldu...
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Benim dedelerim de acı bir göç yaşamışlar. Mübadele sırasında Yunanistan’ın Kavala
Bölgesinden Türkiye’ye gelmişler. “Ahıska Türkü” deyince, tanımayanların kitaba ilgisi fazla
olmuyor. Ben Ahıska Türkleri’nin ve acılarının Türkiye’de yeterince bilinmediğini
gözlemliyorum. O dönemlerde, sadece Ahıska Türklerinin sürgünü değil, Anadolu’daki
Balkanlar’daki, Suriye’deki, Kafkaslar’daki milyonlarca insanın yer değiştirmesi, zorunlu
sürgünleri söz konusu. Kitabım işte aslında Ahıska Türkleri nezdinde yaşanan bu büyük acıları
dile getiriyor.” diye ifade eder. Fırat Sunel kendine yapılan diğer mulakatta da, konuya derinden
vakıf olmak için, olayları iyice incelediğini, köy köy dolaştığını, hatta iki paragrafik tasvir için
iki gün Ahıska`da kaldığını belirtir (Devrişova, 2013:21) Romanı sosyolojik açıdan inceleyen
H.Türk de, “roman, yazarın geniş bir sosyolojik araştırmasının sonuçu ortaya çıkmıştır”(Türk,
2014, s177) diye değerlendirmektedir.
Şahıslar Kadrosu ve Olay Örgüsü
Eser yukarıda bahsettiğimiz gibi Ahiska Türkler`inin sürgününü, bu sürgün sırasındakı
insan facıalarını anlatmaktadır. Romanda, 2.Dünya Savaşı döneminde, 1944 Kasım`ında savaşın
bitimine az bir zaman kala, Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi’nde yaşayan yüz bin kadar Ahıska
Türkünün, bir gecede zorla toplanıp, karda kışta hayvan vagonlarıyla Özbekistan’ın Fergana
Vadisi bölgesine sürgün edilmesi, 40 gün süren bu ölüm yolculuğu sırasında otuz bin insanın
hayatını kaybetmesi; sürgünü hazırlıyan olaylar, tehcir sonrasındaki gelişmeler, Ahıska
Bölgesi’nde yaşayan çokkültürlü insanların aralarındaki ilişkiler, Stalin döneminin korku
rejiminin işleyişi, rejimin yıkılışı ve 65 yıl sonra Ahıska’nın durumu göz önünde bulundurularak
ele alınmıştır.
Romanın şahıslar kadrosu çok çeşitlidir. Ermeni, gürcü, yahudi vs. gibi karakterlere
rastlanmaktadır. Bu da çokkültürlülüğe verilen önemdir. Tesadüfi değildir ki, geçen sene
Azerbaycan`da da Çokkültürlülük yılı ilan edilmiştir. Bu Türkler`de çokkültülülüğün eski ve
tarihi esasları olduğunu ifade etmektedir.
Vitali efendi, Orsepli Ahmet ağa ve Hoyet (Hevot) köyünde oturan Gürcü Şota romanın
esas kişileridir. II.Dünya Savaşı, Ahiska köyleri, insanların durumu, genellikle bu kişilerin
aileleri, günlük hayatları, beklentileri, duyguları üzerine anlatılır.
Olaylar, Ahmet ağa`nın küçük oğlu Ömer`in köy öğretmeni Vitali Efendi`ye gönderdiği
ekmeği vermesiyle başlar. Küçük Ömer ve Şota`nın oğlu Nikki çocuk dünyasını ifade etmektedir.
Ahmet ağa`nın diğer oğlu Cemilse, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara karşı savaşması için
askere alınır. İki yıl önce büyük oğlunu askere gönderen Selvi Hanım ve Ahmet Ağa, her an
çocuklarının ölüm haberini almayı korkarak beklerler. Cemil, sevgilisi Nino’ya aşkını itiraf
etmeyi çok istese de askere gideceği gün onu bulamaz ve aşkını itiraf edemez. Böylece sevgililer
aşklarını itiraf bile edemeden bir daha kavuşmamak üzere ayrılmış olurlar.
Baş kişilerden biri de köy öğretmeni Vitali Efendi`dir. Babası Ermeni, annesi Rus olan
Vitali Efendi, aslen Ahıskalı olmasına rağmen hayatının önemli bir kısmını Moskova ve
Petrograd’da geçirmiş, 1917’deki Bolşevik İhtilali içinde yer alarak, devrime destek olmuş, bunun
sonucunda da Lenin Madalyesini almıştır. Köylülerin sevgisini ve güvenini kazanmasına rağmen,
Otar`ın Stalin`e “Şeytan” demesini jurnallemiş ve Otarı`ın sürülmesine neden olmuştur:
“Evet Otar’ı jurnalleyen de oydu. İdeallerinin gözünü kör ettiği hayal dünyasındaki kutsal
değerlerin ve halkın iradesinin düşmanı olarak görmüştü onu. Oysa haklıydı Otar. Kendisinin de
bir piyonu olduğu, Stalin’in gölgesinde temelleri kan ve korkuyla atılmış rejim, insanların en
kutsal değerlerini çiğnemekte beis görmemişti. Şubat 1917’de Nevsky Bulvarı’nda yürüyen
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yoksul kadınlar artık korkularından kendi yaptıkları tahta haçları boyunlarında taşıyamıyorlardı.
Azizlerin kutsal ikonları, sarıp sarmalanıp sandıkların en diplerine saklanmıştı. Kiliselerin,
camilerin kapılarına kilit vurulmuş, kolhoz depolarına, spor salonlarına, kimsenin gitmediği
kültür evlerine ve viranelere çevrilmişti. Bunların hepsi normal gelmişti Vitali’ye hiçbirini
sorgulamamıştı (Sunel, 2012, s. 323-324).”
Ahiskalı`ların sürgününden sonra Vitali Efendi de pişmanlık duyarak Ahıskayı
terketmiştir.
Eserin diğer kişilerinden Şota ve ailesi, kardeşi Otar da bu felaketi içten yaşayan kişilerdir.
Özellikle de, Otar`ın hatıraları önemli kulvarlardandır. Otar Stalin rejiminin baskısını, köyleri
harabeye çevirdiyini, Stalin mezalimini büyük nefretle açıkca anlatmaktadır. Otar, Tiflis`e
annesini görmeğe giderken, yolculuk esnasında gördüklerine, duyduklarına kayıtsız kalamıyor.
Özellikle bölge insanının anlattıkları çok acıdoluydu:
“Sizin paskalya bayramınızdan hemen önceydi. Bütün erik ağaçları bembeyaz çiçek
açmıştı. Yatsı namazı vakti camiyi kurşunladılar, hepimizi yakmak istediler. Sabah oldu mu hep
havadis gelirdi. Dün gece de falanca köye saldırıp, filancanın evini yakmışlar, diye. Yukarı
Suhlis’te Müslümanların evlerini kundakladılar. Arcul köyünü, Anda köyünü yaktılar. Abköyü
tutuşurken, gökyüzünün alevlerinden nasıl kızıla boyandığını Ahıska’dan bile görmüşler.
Ahılkelek tarafında insanlara kıymışlar. Kaç aile dayanamadı korkusundan da Türkiye’ye kaçtı o
zaman. […] Kaçanlardan da vurulup çok ölenler oldu. Posof Çayı’ndan Ahıska’ya doğru yüzerek
cesetleri geldi. […] Yüz yıl önce Çar’ın askerleri Abazya’ya girip herkesi kılıçtan geçirince,
Abazalar, gemilere binip Sohumkale’yi terk etmişler, yolda ölülerini hep Karadeniz’e atmışlar. O
yüzden Abazalar denize küsmüşler, balık yememişler bir daha. Biz de öyle olduk. Derelerden,
çaylardan ölüleri çıkarınca, sanki suçlusu onlarmış gibi biz de akarsulara küstük. Dereden balık
yiyemedik bir daha (Sunel, 2012, s. 230).”
Romanın en etkili kısmı sürgün acılarının anlatıldığı sayfalardır. Eserde, askerlerin kapı
kapı gezerek insanları “sen halk düşmanısın” gerekçesini bildirerek sürgüne götürülmesi
gösterilmektedir. Şunu kaydedelim ki, bu siyaset Azerbaycan`da da sürdürülmüş, insanlar “halk
duşmanı” ismiyle yıllarca damgalanmışlar. Bu vahşet her sayfada hissolunmaktadır:
“Ahıska’da demiryolunun kenarında on binlerce insan bir arada” (Sunel, 2012, s. 328)
kendilerini kaderlerine götürecek hayvan taşıma vagonlarına çok beklemeden binerler.
Kalabalığın yeterince toplanmasıyla birlikte yolculuk başlar: “O gün demiryolunda yüz binden
fazla insan yurtlarından koparılırken, bu insanların oğulları, kardeşleri, babaları, nişanlıları ve
kocaları yurtları için savaşıyor ve can veriyordu…” (Sunel, 2012, s. 331). Yolculuktan önce
yapılan son anons da ölüm çığırtkanlığı yapıyordu: “Aklınızdan çıkarmayın. Gönderileceğiniz
yere kadar trenden inmek yok. Kaçmaya kalkışanlar vurulup öldürüleceklerdir!” (Sunel, 2012, s.
333). Yol güzergâhında “Yoldaş Stalin’in memleketi”, Gori, Tiflis, Bakü (Sunel, 2012, s. 345346-350) de vardır.
Romanın bu kısımlarında insanların trendeki azapları, onlara yapılan tüm aydınlığıyla
vahşetler gösterilir.
“Trenden inenler battaniyelere ve kilimlere sararak gizledikleri ölülerini de indirdiler.
Yolda can veren otuz bin insandan hiç olmazsa bazılarının mezarı olacaktır” (Sunel, 2012, s. 387).
Yolculuk Fergana Vadisi’nde son bulur. Buradaki Özbekler de onları beklemektedir.
Devletin kendilerine zorla emanet ettikleri adamlar hakkında onlara söylenenler ilgi çekicidir:
“Tarlada çalışanlar, at arabalarındaki zayıf ve perişan yolcuların normal insanlara benzediklerini
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görünce şaşırdılar. Yeni gelenlerin çok kötü ve vahşi oldukları, hatta insan eti yedikleri
söylenmişti onlara […] Bazıları onları evlerinde misafir edeceği için huzursuzdu. Ama gelenlerin
kendileri gibi insanlar olduğunu görünce rahatladılar” (Sunel, 2012, s. 388).
Romanın ana bölümü, Ömer’in sürgünün ertesi günü yolda bir yerlerde bıraktıkları
babasına mezar kazmasıyla biter. Bundan sonraki son bölümde ise roman kahramanı Ömer, yıllar
sonra Orsep köyüne; burada kimseyi bulamayınca Nika’nın köyü Hevot’a gider. Nika’yı
gördükten kısa bir süre sonra ise oradan ayrılır.
Sonuç
Romanı incelediğimizde, “Salkım Söğütlerin Gölgesinde” romanının savaş değil de, savaşa
karşıt yazıldığı bir roman olduğunu görüyoruz. Eserde kutuplaşma, kesin iyiler ve kötüler ayırımı
yok. Romanı incelediğimizde bazı olaylarda, karakterlerde yarımkalmışlık görülmektedir.
Okuyucu sevenlerin tekrar karşılaşarak kavuşmasını, askere giden Cemil`in geri dönmesini
bekler, onların kaderini merakeder. Bu yarımkalmışlık aslında simgesel karakter taşır. Bir günde
Sürgününe karar verilmiş insan kaderlerinin yarımkaldığını, tamamlanamadığını belirtir.
Arzuların, hayallerin, umutların yıkıldığını ifade eder.
Roman kahramanlarının farklı azınlıklara sahipolması çokkültürlülüye verilen bir önemdir.
Bu da, yazarın savaşa karşıt, insanların saygı ve sevgiyle birarada yaşayabilmesinden yana
olduğunun belirtisidir.
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AHISKA TÜRKÜ ANADİL ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNDE
ATASÖZÜ TEKERLEME, SAYIŞMACA VE BİLMECE ÖRNEKLERİ
(ÜZÜMLÜ ÖRNEĞİ)
VERNICULAR EDUCATION ACTIVITES AT MESKHETION TURK’S; PROVERB,
NURSERY RHYME, RIDDLE EXAMPLES (UZUMLU SAMPLE)
Yusuf BABÜR*
Özet
Gelişen dünyada, kültürel değerlerin aktarımında anadil öğretim etkinliklerinin önemi gittikçe
artmaktadır. Dünyaya gözlerini açan çocuk ninnilerden tekerlemelere, sayışmalardan bilmecelere kadar
kendi kültürüne ait öğeleri kendiliğinden öğrenebilmektedir. Günümüz dünyasında toplumsal ve ulusal
değerlerin bireylere tanıtılıp kazandırılması ve bunları ileriye dönük kullanmayı sağlamak çağdaş eğitimin
amaçları arasında olarak görülmektedir.
Bu araştırma Erzincan İli Üzümlü ilçesinde yaşayan göçmen Ahıska Türklerinin anadil öğretim
etkinliklerinde kullandıkları tekerleme, sayışma, ninni ve bilmecelerin incelenmesidir. Araştırmayı
Göçmen Ahıska Türkü ailelerde bulunan dede ve nineler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı
tarafından oluşturulan demografik bilgi formu ve görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler
analiz edildikten sonra sonuçlar ve öneriler paylaşılmıştır..
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Anadil, Etkinlik, Kültür Aktarımı
Abstract
In the developing world, the importance of native language teaching activities in the transfer of
cultural values is increasing. Children who open their eyes to the world are able to learn their own cultural
items spontaneously from counties to counties. In today’s world, promoting social and national values to
individuals and using them in the future is regarded as one of the aims of contemporary education.
This research is to examine the rhyming, counting, lullabies and chronicles of the Ahıska Turks
living in Erzincan Ili Üzümlü in their mother tongue teaching activities. Immigrant Ahıska Turks are the
grandparents and grandmothers in the family. The data of the research were collected through the
demographic information form and interview form created by the researcher. The results and suggestions
shared after the collected datas were analyzed.
Key words: Meskhetian, Mother tongue, Activity, Culture Transfer

Giriş
Ahıska, Gürcistan’ın Güney-Batı bölgesindeki Adigön, Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve
Bogdanovka ile bu idari birimlere bağlı 200’ün üzerinde köyden oluşan bölgeyi kapsamaktadır.
Ahıskalılar, Gürcistan’ın “Meskhetia” da denen bölgesinden göç ettikleri için bölgeye binaen
‘Mesket1 Türkleri’ olarak da bilinirler. Ahıska Türkleri terimi de Mesket Türkleri terimi de etnik
bir adlandırma değildir. Bu Türk topluluğu Dede Korkut Kitabı’nda ‘Ak-sıka’ olarak tabir edilir.
1267-68 yılında Moğol hâkimiyetine giren Ahıska bölgesi; 1578’de Çıldır Savaşı ile Osmanlı
yönetimine geçmiştir. Ardından bu bölgeye, Osmanlı’nın fetih politikalarının bir sonucu olarak,
Anadolu’dan aileler götürülmüş ve yerleştirilmiştir. Bir müddet Safevi hâkimiyetinde kalan bölge
1635 yılında tekrar Osmanlı’ya geçmiş ve 1829 yılına kadar Osmanlı toprağı olarak kalmıştır.
Uzun yıllar Osmanlı hâkimiyetinde bulunan bu bölge, 1829 yılında imzalanan Edirne Anlaşması
çerçevesinde Ruslara verilmiştir. 1944 yılında Stalin tarafından sürgün edilen Ahıska Türklerinin
çoğu Sibirya ve Özbekistan taraflarına gitmiştir. Özbekistan’a yerleşmiş Ahıskalılar, Fergana
*
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hadiseleri sebebiyle 1989 yılında Özbekistan’dan da sürgün edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti,
soydaşlarına sahip çıkmak için 11 Temmuz 1992’de 3835 sayılı “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye
Kabul ve İskânına Dair Kanun” u çıkarmış ve soydaşlarını, en zor durumda olanlardan
başlayarak, bu tarihten sonra ülkemize kabul etmiştir. Ancak Özbekistan’dan sürülenlerin büyük
kısmı Ukrayna’ya göç etmiştir. 2014 yılında Ukrayna hükümet güçleri ile Rus ayrılıkçılar
arasında patlak veren iç savaşta iki taraf arasında kalan Ahıska Türkleri; herhangi bir sürgüne
veya zulme maruz kalmamış olmakla birlikte, yaşadıkları yerler zarar gördüğü ve can güvenlikleri
olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti tarafından Ukrayna’dan alınarak Erzincan’ın Üzümlü ilçesine
getirilmiş ve yerleştirilmiştir. (Devrisheva, 2006, s. 5-7; Alım, Doğanay ve Şimşek, 2011, s. 306310; Demiray, 2012, s. 878-881; Orhan ve Coşkun, 2016, s. 41-44;) Çalışmaya ilişkin derleme,
2014 ve 2016 yıllarında Üzümlü’ye yerleştirilen Ahıska Türkleri ile mülakat tekniğiyle
yapılmıştır.
Ana Dil ve Toplumsal Hafızanın Aktarımı
Dünyada konuşulan pek çok dil vardır ve bu farklı dillerin oluşumunun Bâbil Efsanesi’ne2
dayandığı iddia edilir. Bu efsane kutsal kitaplarda3 da yer bulmuştur. Plato: “Hiç kimse düşünceyi
onu ifade eden sözcüklerden ayıramaz.” der. Millî düşünceyi irdelemek isteyenler ilk olarak
milletin dilini incelemelidir. Bir milletin en paha biçilemez hazinesi, kuşaktan kuşağa aktarılan
dilidir.
Zihin, dünyayı kavramlarla görür, anlamlı hale getirir ve terimlerle de dile yansıtır. İnsan
mecaz ve teşbihle hayal dünyasını dil vasıtasıyla ortaya koyar. Bu açıdan dil, zihnin aynasıdır.
Kısacası dil ve düşünce karşılıklı olarak birbirlerini etkiler ve geliştirir. Dilin gelişmesi düşünceyi,
düşüncenin gelişmesi de dili geliştirir. İnsan dünyayı ancak kendi ana diliyle tam oarak görür ve
aktarır.
“Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.” diyen Ludwig Wittgenstein’e göre dil, gerçeği
yani dünyada var olan şeyleri resmeder. Dünya olgulardan meydana geldiği gibi dil de
cümlelerden meydana gelir ve her cümle bir düşünce içerir. Dili, düşünce yaratmış olmasına
rağmen, dil olmadan düşüncenin gelişmesi, açık ve anlaşılır olması mümkün değildir.
Toplumdaki bireylerin; özellikle çocukların eleştirel, yaratıcı, bilimsel düşünme ve akıl yürütme
becerilerinin geliştirilmesi anadil eğitimiyle doğrudan ilgilidir.
Ortak değerlerin en önemli yansıması olan dil unsurları ise şüphesiz deyimler, atasözleri
bilmece ve tekerlemelerdir. Toplum kelime gruplarına anlam yüklerken millî muhayyile ve teşbih
hep ön plandadır. Türk milletine mensup insanların nesnelere ve eylemlere verdikleri isimler bu
ortak bilinçle ortak hafızayla bütün Türk toplulukları arasında hemen hemen aynıdır veya
benzerdir. Dünyaya gözlerini açan çocuklar, dil sisteminin taşıdığı millî ve kültürel değerler, örf
ve adetler gelenek ve görenekler çerçevesinde yetişmekte, toplumun genel kabulleri etrafında
çocukların kişilikleri oluşmaktadır.
Dilbilimcilerin dili tanımlamada ittifak ettikleri husus, dilin toplumsal bir mütabakat
olduğudur. “Türkistan bozkırları ortasında kendi başına kalmış beşer zekâsının doğuştan edindiği
dil duygusu kanunlarıyla yarattığını hiç bir bilginler kurulunun meydana getirmesine imkân

İnanışa göre insanlar, Tanrıya ulaşmak ve ona daha yakın olabilmek için, uyum içerisinde ve büyük bir istekle göğe
yükselen bir kule inşa etmeye girişmişlerdir. Kule, çok geçmeden yükselmeye başlamış ve bunu gören Tanrı, kuleyi
inşa eden her insana ayrı bir dil vermiş, onları dünyanın dört bir tarafına savurmuştur.
3 Bu nedenle kente Babil (Kargaşa) adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları
yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı. (Tevrat, Yaratılış 11/9)
2
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yoktur” (Deny, 1941, s. III-IV) ifadesi, dilin toplumsal boyutunu net bir şekilde ifade etmektedir.
İnsan, dili sayesinde toplumun bir bireyi olup aidiyet duygusunu geliştirir. Ortak duygu ve
düşünce temellerini dilin ve dile bağlı milli değerlerin sayesinde atar. Dil ve milliyet
mefhumlarından yoksun olan bir sosyal topluluk, er ya da geç dağılmaya ve yok olmaya
mahkûmdur. Türk milletini binlerce yıldır ayakta tutan şey, dil ve kültür birliğidir.
Çocuklara Yönelik Eğitim-Öğretimde Benzetme ve Ritmik Söyleyiş ve Kültür
Aktarımı
Gerçek şu ki; insanlık tarihindeki ilk eğitim-öğretim faaliyeti, âlemlerin rabbi Allah ve ilk
insan olan Hz. Âdem arasında cereyan etmiştir.4 Sonrasında gelen her peygamber bir öğretmen,
her ümmet de talebe sayılmalıdır. İnsanlık tarihi boyunca devam eden eğitim-öğretim faaliyetleri
hakkındaki yazılı ilk belgeler Sümerler’e aittir. Sümerlerin okul sistemini kurduğu ve bu eğitim
kurumuna “Edubba” dedikleri bilinmektedir. M.Ö. 3000 yıllarından kalma olan ve Sümer
resimyazısı ile yazılmış binden fazla tablet bulunmuştur. Üzerlerinde genellikle ekonomi,
yönetim ile ilgili yazıların bulunduğu resimyazılı bu tabletlerin arasında okuma ve alıştırma
yapmaya yönelik kelime listeleri içeren pek çok tablet de mevcuttur. Bu tabletler, çok eski
devirlerden beri insanların çocukların eğitim-öğretimine önem verdiğinin göstergesidir. M.Ö.
ikinci binyılın ilk yarısına ait Sümer tabletlerinde ise öğrencilerin günlük okul ödevlerinin parçası
olarak hazırladıkları anlaşılan ve her türlü alıştırmayla dolu uygulamalı yüzlerce çalışma tableti
bulunmuştur. (Kramer, 2016, s. 303-304)
Dünyanın diğer pek çok medeniyeti de belli yaşa gelmiş çocukların eğitim-öğretimi için
mekânlar kurmuştur. İnsanlık tarihine bakıldığında, çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinin ilk
dönemlerde genellikle mabedlerde gerçekleştiği aktarılmıştır. Mısır, Yunan, Hint ve Çin
medeniyetlerinin hepsinde eğitim faaliyelerinin yürütüldü görülmektedir. İslam öncesi dönemde
Arap toplumunda küttab5 adı verilen çocuk eğitim kurumlarının varlığı bilinmektedir. İslamın
zuhuruyla birlikte Araplar ihtiyacı karşılamak adına küttabların yanısıra cami ve mescidleri
eğitim öğretim için kullanmıştır.6 Daha sonraları camilerin bitişiğine inşa edilen pek çok eğitim
kurumu, İslam tarihi boyunca varlık göstermiştir.7 Karahanlı ve Selçuklu dönemi itibariyle
küttabların yerini sıbyan mektebleri almaya başlamıştır.
Hz. Ömer’in “Çocuklarınıza yüzmeyi ve ata binmeyi öğretiniz. Onlara, yaygın halde olan
darb-ı meselleri ve güzel şiirleri de rivayet ediniz.” sözü ile çizdiği program çerçevesi, İslam
devletlerinde çocukların eğitim müfredatını belirlemede etkili olmuştur. (Baltacı, 2016, s. 59)
Daha sonraki dönemlerde de bu çerçeveyle bağlantılı olarak çocuk eğitim müfredatında hesap,
yüzme, Kuran, tecvid, yazma, şiir, dilbilgisi gibi alanlar olmuştur. (Çatakoğlu, 2002, s. 55)
Burada dikkate değer en önemli husus, çocuklara yönelik eğitim ve ezber faaliyetlerinde
(30) Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamd ile seni tesbih ve
seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah
da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi. (31) Allah Âdem’e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları
önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin, dedi. (32) Melekler: Yâ
Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz âlim
ve hakîm olan ancak sensin, dediler. (33) (Bunun üzerine: ) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat, dedi. Âdem
onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size, muhakkak semâvat ve arzda görülmeyenleri (oralardaki sırları) bilirim.
Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? dedi. (Bakara 30-33)
5 Bu küttabların en meşhuru, Hicri II. asrın başında eğitim faaliyeti gösteren “Ebu’l-Kasım Belhî’nin küttabıdır.
6 Ancak çocuklar mescitleri temiz tutamadıkları için mescitlerin bu işler için uygun olmayacağı dillendirilmiştir. İmam
Mâlik, mescidlerin çocuk mektebi haline getirilmesini doğru bulmadığını söylemiştir. (Baltacı, 2016, s. 26-27)
7 İslam’daki eğitim öğretim tarihi ve metodu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: “Ahmed Çelebi, İslamda Eğitim Öğretim
Tarihi (Terc. Ali Yardım), Damla Yayınevi, İstanbul 1976.”
4
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ritmik söyleyişin, manzum metinlerin, secili cümlelerin ve aliterasyonun ön planda olmasıdır.
Sıbyan mekteplerindeki eğitim sistemi ve metodu genelde tekerleme, tekrar, benzerliklerle
çağırışıma dayanıyordu. Osmanlı eğitim kurumlarında Arapça öğretilirken emsile adı verilen ders
okutulurdu. Fiil çekimlerinin ( نصرnasara), ( ینصرyensuru), ( نصراnasran), ( فهو ناصرfehuve
nâsırûn), ( وزاك منصورve zâke mansûrun), ( لم ینصرlem yensur)... şeklinde ezberletilmesi esastı.
Ritmik bir söyleyişle fiillerin ve anlamlarının kolay ezberlenmesi söz konusuydu.
Eğitim-öğretimde tekerleme, bilmece ve atasözlerine de ayrı bir önem veriliyor olması,
çocukların hayal gücünü geliştirmek ve toplumsal hafızayı aktarmak maksadının güdülmesi
dolayısıylaydı. Benzetme metodu ve öğretilecek şeyin tekerleme şeklinde uyarlanması ve
çağırışım da okuma-yazma öğretiminde kullanılan bir metod idi. Mesela Osmanlı sıbyan
mekteblerinde “elif” oklava gibi, “be” çanak gibi, “te” ona benzer, “se” ona benzer, “cim” karnı
yarık, “ha” ona benzer, “hı” ona benzer, “dal”ın beli bükük, “zel” ona benzer, “rı” çengelli, “ze”
ona benzer, “sin” üç dişli, “şın” ona benzer... (Baltacı, 2005, s. 80) ya da “ba beyli bala bula
bumbur beyli bap bup” “ca ceyli cala cula cumcur ceyli cap cup” gibi tekerlemelerle öğrencilere
harfler kavratılmaya çalışılırdı. Harekeler ve bazı dil kurallarının da bu şekilde öğretildiği
bilinmektedir.
Medreselerde eğitim materyali olarak kullanılan eserlerin nazm edilmesi geleneği vardır.
Bilginin manzum olarak verilmesi, klasik medrese eğitiminde öğrenciye kolaylık sağladığı
düşünülen ve ezber yoluyla adeta öğrencinin temel bilgileri zihnine kazımasını hedef alan bir
yöntemdir. Dil geleneğinde pek çok bilgi manzum hale getirilmiş ve bu sayede bilginin kalıcı
olması hedeflenmiştir. Bu yönteme gramerden belagata, tefsirden kıraate dini ilimlerin hemen
hemen bütün alanlarında da başvurulmuştur. (Ceviz ve Gündüzöz, 2006, s. 214-216) “Emsile
evlek evlek; Bina yağlı börek; Maksud karış kuruş; İzzi’de kırıldı kiriş; Yiğitsen Merah’a giriş.”
(Durmuş, 1995, s. 167) örneğinde olduğu gibi medreselerde okutulan kitaplar hakkında bile
manzum ifadeler kullanılmıştır. Özellikle çocukların dil eğitimine yönelik olarak kelime
ezberlerinin kolay olması için kaleme alınan çok sayıda manzum sözlük8 vardır.
Bu durum bize gösteriyor ki Orta Asya’dan beri Türklerde var olan genellikle secili,
aliterasyonlu ve manzum şekilde metinlerle çocukların eğitilmeye çalışılması, İslamî bir
gelenekle de teşvik edilmiştir. Cahiliyye döneminde Araplarda belagat ve şiire verilen önem,
Kur’an-ı Kerim’in eşsiz bir belagat ve ritme sahip olması gibi hususlar da Türk-İslam
coğrafyasındaki eğitim model ve materyallerini etkilemiştir.
Akyüz, Fuad Köprülü’den naklen: “İslam öncesi Orta Asya edebî eserlerinde yaygın olarak
bir tâlimî yani öğretici amaç bulunduğu görülür. Bunlar, insanlara hayatta yol gösterebilecek
ilkeler, ahlâkî esaslar, felsefe kırıntıları taşır. Şiir ve kısmen atasözü niteliğindeki bu parçalar, o
dönemlerin ahlâk ve terbiye anlayışını gösterir. Bunlar, iyiliğin, cömertliğin, bilgeliğin, cesaretin
önemi ve değeri, büyüklere itaat vs. gibi bugün de yaşayan değerlerdir.” ifadelerini kullanır.
(Akyüz, 2012, s. 5) Kafiyeli metinler, atasözü ve benzeri tekerleme, bilmece gibi kültür öğeleri;
Türkler için bir eğitim-öğretim malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu kültür malzemesi, toplumlar
için oldukça önemlidir. “En geniş anlamı ile kültür, bir toplumu ya da toplumsal bir gurubu
8

Araştırmalara göre Anadolu sahasında 14 Arapça-Farsça-Türkçe; 12 Arapça-Türkçe; 24 Farsça-Türkçe; 4 RumcaTürkçe; 1 Bulgarca-Türkçe; 1 Afganca-Hintçe-Arapça-Farsça-Türkçe; 1 Boşnakça-Türkçe ve 1 Ermenice-Türkçe ve
19.asırda manzum Fransızca-Türkçe olmak üzere elliden fazla manzum sözlük yazılmıştır. (Güler, 2016, s. 161) 13.
yüzyılda Şükrullâh tarafından yazılan Zühretü’l-Edeb, Ahmedî’nin müellifi olduğu Mirkatü’l Edeb, Ahmed Asım
tarafından kaleme alınan Tuhfe-i Asım, Sünbülzâde Vehbi’ye ait Nuhbe-i Vehbi, Ahmed er-Rûmî’nin kaleme aldığı
Subha-i Sıbyan, Abdullatif İzzüddin b. Melek’in Ferişteoğlu Lügati olarak bilinen eseri, Yahya Efendi’nin Lügat-i
Yûsuf’u gibi manzum lügatler en meşhurlarıdır.
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tanımlayan belirgin maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin bileşiminden oluşan bir
bölüm ve sadece bilim ve edebiyat değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel
haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve inançlarını da kapsayan bir olgu” Unesco’nun
kültür tanımıdır. Bu tanımdan yola çıkarak yeni nesillere kültürün aktarımının önemi daha rahat
anlaşılacaktır.
Ahıska Türkleri, Eski Sovyetler Birliği’nin değişik bölgelerinde yaşadıkları halde kendi
benliklerini, inançlarını, konuşma dilini, örf ve âdetlerini eksiksiz koruyabilmişlerdir. Yazılı
eserlerinin bulunmasına rağmen sözlü anlatım geleneğinin oldukça zengin olduğunu açıkça
söyleyebiliriz. (Aliyeva, 2011, s. 585) Aşağıda, pekçoğu Erzincan’ın Üzümlü ilçesine
yerleştirilen Ahıska Türklerinden derlenen bilmece, tekerleme, atasözü mani gibi kültür varlığı
örnekleri, mümkün olduğunca mukayeseli olarak değerlendirilmiştir.
Ahıska Ağzındaki Atasözü Örnekleri
Toplumun fikrî yapısını ve tecrübelerini yansıtmak bakımından en kıymetli söz varlıkları,
atasözleridir. Büyük bir birikimin ürünü olan atasözlerinin toplumun fikir yapısı üzerindeki
tesirlerini daha iyi anlamak için örnek vermek yerinde olacaktır. Millet, devlet ve şahıs onurunun
her şeyin üstünde sayıldığı Türk topluluklarında “Geçme nâmert köprüsünden, ko aparsın su
seni” şeklindeki atasözü unutulmaya yüz tutmuş; modern ve benmerkezci toplumun fikrî ürünü
olan “Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı de” şeklindeki atasözleri revaç bulmuştur. Ancak genel
manada sözlü kültürde, Orta Asya’nın bozulmamış step kültürüne dair tecrübeler İslam’la
yoğurularak devam ettirilmektedir. Uzun dönemler ayrı coğrafyalarda yaşamış olmalarına rağmen
iki ayrı Türk topluluğunun atasözlerinin genel manasını ve muhtevasının değişmediği; birkaç
kelime değişikliğiyle ayrı coğrafyalarda kullandığını görmekteyiz ki aşağıda örneklendirilmiştir.
Derlenen Atasözü Örnekleri
Aci işletme, tohi tepretme.
Acıkmıştan kanıkmış kötüdür.
Aç tavuh, düşünde tari görür.
Ahıl ahıldan üstün gelür.
Ahılsız baş uçundan, ne çeker sefil ayahlar.
Alan vurdi, satan yangıldi.
Adam adi ile tanınur
Adamın adi çıhanaçah cani çıhsın
Ağlamaynan gülmeh baci kardaştur
Gelin inek sağamaz havli egridür diyar
Alışuh g.tün töbesi yoh
Anasına bah tanasıni al
Anasına bah kızıni al; Kırağına bah bezini al
Aşaği tüfürsen sahal, yohari tüfürsen buyuh
Ata dost kimi bah düşman kimi bin
Ati atın yanına bağlasan ya huyundan ya
suyundan
Avi meşeye küsmiş meşenin haberi yoh
Aviden korhan meşeye getmez
Başhasının gaşuğınan garın doymaz
Bazısi arar bulamaz bazısi bulur yiyamaz

Anadolu’daki Benzerleri
Aç ne yemez, tok ne demez
Alışmış kudurmuştan beterdir.
Aç tavuk kendini darı ambarında sanır.
Akıl akıldan üstündür.
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker
Al sat vezir ol; yap sat rezil ol.
At ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır
İnsanın adı çıkacağına canı çıksın
Ağlamak, gülmenin kardeşidir
Geline oyna demişler “yerim dar” demiş; yerini
genişletmişler “yenim dar” demiş
Alışık g.tün tövbesi olmaz
Anasına bak kızını al
Anasına bak kızını al; kenarına bak bezini al
Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık
Ata dost gibi bak, düşman gibi bin
Kır atın yanında duran, ya huyundan ya suyundan
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
Demirden korkan trene binmez
El atına binen tez iner
Allah kimine leblebi verir diş vermez; kimine diş
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Buğda etmegin yohısa tatlı dilin olsun
Demüri sicah sicah dögerler
Ecel gelse cahana, baş ağrısi mahana
Dilen güc verme elen ver
Ev tanasından öküz olmaz
Er kahaninen er evlenen yanğılmamiştür
Etinen dırnah arasına girme
Evdeki bazar çarşıda geçmez
Gelen gedene rahmet ohudur
Geymeye keten yahşıdur, ölmeye veten
yahşıdur9
Harmana giren posruh dirgana tayanacah
Her kövün soğan toğramasi ayridür
İki gövül bir olsa samanluh da saraydur
İki karili evdə dirlüh olmaz
İnek öldi hab kesildi
İnsan sözünden, öküz boyuzundan tutulur
İyilik et daş altına koy baluh görmezse halik
görür
Karğa yavrisine demiş ki: “ay benim bayaz
yavrum”
Karı var arpa ununnan aş eder; karı var buğday
ununu daş eder
Kel ayran bulursa başına çalar
Kime ne seslesen oni eşidür
Kimin mumi sabağaçan yanmiş
Komşının kuzusı komşıya koç görünür
Korhah göze çöp düşer
Kurt getürduğuni yemez
Kurt kocalanda keçi buynuzlar
Meyvanın eyisini douzlar yiyar

9

verir leblebi vermez
Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok
Ağaç yaşken eğilir/ Demir tavında dövülür
Ecel gelse cihana, baş ağrısı bahane
Elinden gelmeyen diline verir
Ev danasından öküz olmaz
Erken kalkan yol alır; erken evlenen döl alır
Et tırnaktan ayrılmaz
Evdeki hesap çarşıya uymaz
Gelen gideni aratır
Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım
demiş.
Harmana giren porsuk dirgene dayanır
Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır
İki gönül bir olunca samanlık seyran olur
İki karılı bitten, iki analı sütten ölür
Öküz öldü ortaklık bitti.
İnsan ikrarından, hayvan yularından tutulur
İyilik yap denize at; balık bilmezse Hâlık bilir
Kargaya yavrusu şahin görünür
Avrat var arpa unundan aş yapar; avrat var buğday
unundan keş yapar
Kelin merhemi olsa başına sürer
Ne ekersen onu biçersin
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
Sakınan göze çöp batar
Kürt getirdiğini yemez
Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur
Armudun iyisini ayı yer

Ottuz iki dişten çıhan ottuz iki mehelleye yayılur

Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır.

Sabrın soni sari altun

Sabrın sonu selamettir

Süküt atın tekmügi böyük olur

Sessiz atın çiftesi pek olur

Tatli dil yılani deşiğinden çıharur

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

Yağ taşanda kepçenin bahasi olmaz

Aş taşınca kepçenin pahası olmaz

Yaz gışından belli, gız gardaşından

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Yolundan çıhan tez yorulur

Yol ile giden yorulmaz

Yügrek at yemini gendi arar

Kurda demişler boynun neden kalın; kendi işimi
kendim görürüm demiş

Bu atasözünü tekrar eden bir de şiir vardır ki Bahtiyar Vahapzade’ye aittir.
Ezizim veten yahşı
Geymeye keten yahşı
Gezmeye gurbet öke
Ölmeye veten yahşı
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Ahıska Ağzındaki Tekerleme Örnekleri
Araştırmacılar, tekerlemenin kökenini uydurma ya da gerçek söz ve olaylara; ancak
genellikle şaman dualarına bağlamıştır. Şaman dualarının sihrî değerini ve kutsiyetini yitirmesiyle
tekerlemelerin ortaya çıktığı ifade edilmiştir. (Elçin, 1993, s. 590) Kültürlenme süreci, ailede
başlar. Sonrasında bu süreç, çocuğun arkadaş çevresi ve okulunda devam eder. Çocuk, doğduktan
sonra ninnileri dinler. Ninnilerden sonra kendi toplumuna ait kültür öğelerini içeren
tekerlemelerle karşılaşır. Ritmik söyleyişe sahip tekerlemeler, yapı ve oluşum özellikleri gereği
birçok kültürel değeri bünyesinde barındırır. Çocuk, tekerlemeler vasıtasıyla kendi dilinin
özelliklerini öğrenir, sayışmalarla oyun içerisinde kurallara uymayı, toplumsal hayal gücünü, iş
bölümünü kısacası kendi kültürüne ait toplumsal iletişimin kurallarını öğrenir, çocuğun hayal
dünyası gelişir ve yaratıcılığı artar. Çocuk, toplumun estetik değerlerini kavrar. Tekerleme,
çocuklara dil çabukluğu kazandırır; zekâya dayalı ifade gücünü artırır. (Barış ve Ece, 2015, s. 4751)
Tekerlemelerin kaynağını aklın dışındaki hayalî, uydurma söz ve olaylarla gerçekler,
şaşırtma, eğlendirme, anlatı metinlerinden önce dinleyiciyi hazırlama, çocukların oynadığı
oyunlarda ebe seçimi, doğa olaylarını harekete geçirme ve yanıltmacalarla çocuğun dilini ve
zekâsını geliştirme fonksiyonları vardır. (Boratav, 1988, s. 135-137’den naklen: Aça-GökalpKocakaplan, 2012, s. 556-557)
Derlenen Tekerleme ve Türkü Örnekleri
Eve gerektür
Böyüdün sahlayın
Kıza gerektür
Kızdur nazdur
Bin kuruş azdur
Bin daha getürün
Bindürün götürün.
Bacadan bahtım pitna göz
Biri şahan biri boz
Bindim bozun üstüne
Çıhtım Halep yoluna
Halep yoli cin bazar
İçinde avi gezer
Avi beni korhutti
Sinekleri solhurdi
Appal uppal
Yarıl yırtıl
Su iç kurtul
Netmeli, netmeli
Kaynanayı kaynar kazana atmalı
Yandım-yandım deduhça
Altına odun atmalı.
Gelin ağlar baba baba
Yaşı töker gaba gaba
Ağlama gelin ağlama
10
11

Anadolu’daki Benzerleri
Kızdır nazdır
Bin altın azdır
Bin daha getir
Bindir götür
Oğlan oğlan oktur
Bir kürek b..ktur
Kaldır at kapıya
Bir yararı yoktur10
Elim elim epenek
Elden çıkan kepenek
Kepeneğin suçu yok
Süleyman’ın saçı yok
İndim Halep yoluna
Halep yolu gül pazar
İçinde arı gezer
Arı beni korkuttu
Kulağımı sarkıttı
Aldan buldan
Sen çık bu oyundan11
Kaynanayı ne yapmalı?
Kaynar kazana atmalı!
Yandım gelin dedikçe
Altına odun atmalı
Gelin ağlar yaşın yaşın
Gitmem diye salar başın
Şimdi gelir bey gardaşın

Bu tekerleme, Erzincan Kemah İlçesi Kerer Köyü sakinlerinden Makbule Saka’dan derlenmiştir.
Çocuk oyunlarında kullanılan bu tekerleme, günümüzde de varlığını korumaktadır.

88 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)
Gaynatandur sene baba
Gelin ağlar ana ana
Yaşı töker yana yana
Ağlama gelin ağlama
Gaynanandur sene ana
Gelin ağlar gardaş gardaş
Yaşı töker yavaş yavaş
Ağlama gelin ağlama
Gaynındur sene gardaş
Gelin ağlar baci baci
Yaşı töker aci aci
Ağlama gelin ağlama
Görümündür sene baci

Cennette bir kuyu var
İçinde zemzem suyu var
Sudan içen dervişler
Allah Allah demişler

Ağlama gelin ağlama
El oğludur bel ağlama
Gelinin giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
Gelin güveyisiz yatmaz
Geline tel duvağ olsun
Hemen güveği sağ olsun
Gelinin giydiği yeşil
Duvağın başından aşır
Serhoşum dilim dolaşır
Ağlama gelin ağlama
Yeter yüreğim dağlama
Sofrada koydum kaşığı
Atladım geçtim eşiği
Babamdır gözüm ışığı
Şen olsun şen babam evi
Benzer olma yaban evi12
Cennette var bir kuyu
İçinde zemzem suyu
Onu içen dervişler
Hakk yoluna durmuşlar13

Ahıska Ağzındaki Bilmece Örnekleri (Tapışma)
Eski dönemlerde Türkler bilmece yerine “tabuzgu”, “tabzug” ve “tamızıg” gibi ifadeler
kullanırdı. (Aça-Gökalp-Kocakaplan, 2012, s. 558) Türk sözlü kültürünün önemli bir taşıyıcısı
olan bilmece için diğer Türk toplulukları “tapmaca”, “tapışmaca”, “cumbak”, “matal” ve “tıvızık”
gibi adlandırmalarda bulunur.
Bilmece için en kapsamlı tanımlardan biri “Bilmeceler, tabiat unsurları ile bu unsurlara
bağlı hâdiseleri; insan, hayvan ve bitki gibi canlıları; eşyayı, akıl, zekâ veya güzellik nev’inden
mücerred kavramlarla dinî konu ve motifleri vb. kapalı bir şekilde yakın-uzak münasebetler ve
çağrışımlarla düşünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek bulmayı hedef tutan kalıplaşmış
sözlerdir. (Elçin, 1993, s. 607) şeklinde yapılmıştır. Aşağıda, Ahıskalı Türk topluluklarının
muhayyilesinin ürünü olan bilmecelere örnekler verilmiştir. Görüleceği üzere Ahıskalı Türklerin
kullandığı bilmeceler, Anadolu sahasındakilerden pek de farklı değildir. Bunun temelde iki sebebi
olabilir. Ya bu bilmeceler Orta Asya’da sözlü kültüründe oluşmuş olan toplumsal mütabakat
ürünleridir ya da sonradan oluşmuş olsa bile, aynı kültür kökünden gelen topluluklarda eşya ve
tabiata atfedilen benzetmeler korunmakta ve küçük değişikliklerle aktarılmaktadır.
Zarduk içi doli bığ (Nar)
Alti Yaprek üstu yaprek içinde bir avuç toprek
(Kete)
Dağdan gelür har hor

Kılli açar çiplak kaçar (Çorap)
O yanesi dağ bu yanesi dağ, ortasi sari bağ
(Yumurta)
Dağdan gelur dağ kimi

Gelin Ağlar Yaşın Yaşın adıyla da bilinen bu türkü, Salih Urhan tarafından Elazığ yöresinden derlenmiştir. Düğün
gecesi geline kına yakılırken söylenir.
13 Ahıskalılar arasında tekerleme olarak söylenen bu dörtlük, Macar Türkolog Ignacz Kunos tarafından derlenmiş bir
halk türküsünün dörtlüklerinden biridir. Ahıska sözlü geleneğinde küçük değişimler geçirimiştir.
12
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Sekgül sükgül mor mor
Seksan iki dayeğı var
Cepbecügüm mor mor (At arabası)
Bir halbur boncuğım var, ahşam separ sabağınan
toplarım (Yıldız)
Ahşama bahdım çohdur, sabahdan kahdım
yohdur (Yıldız)
İttan küçük, attan buyük (Eyer)
Bizim gapiya teke bağli, boynuzlari köka bağli
(Kabak)
Bir küçücük mil daşi, dolanur daği daşi (Göz)
Tump altında kapakli sahan. (Göz)
Derada ayı böğürür
Pohi baban canına (Değirmen ve un)
Uzun Ali uz yatar, oğlı uşaği düz yatar (Baca ve
oluk)
Yer altından gelın gidar (Karasaban)
Biri deyir ki “nere gideyırsın egri bügri”;
O da diyer ki “sana ne olıyur tepesi deluk” (Baca
ve Duman)
Bir küçücük kındıra
Begları attan endura (İşemek)
Tump altında kazan kaynar (Karınca)
Uzahtan bahtım elül melül
Yanına gettim kitli demür
Vur başına otur gemür (Ceviz)
Bir kuş gelür hağıldan
Kemarı var belından
Ola ki bu nasıl kuş
Yem yiyer göbağından (Değirmen taşı)
Ben gidarım evimdan
Haber aldım begimdan
O nasıl kuş ola ki
Yem yer göbağından (Değirmen taşı)
Dohsan dohuz cemaat
İki müezzın bir imam (Tesbih)
Dağdan gelur daşdan gelur
Göti açuk eniştan gelur (Teke)

Dalları budah kimi
Eğilur su içmağa
Bağırur oğlah kimi (Öküz arabası)
Bıdılik vıy vuy dağ başında idim
Yaşıl başlı idim
Felek beni şaşirtdi
Bal balına duşürtdi (Sopa)
Ben gederim o da geder, yanımda tin tin eder
(Sopa)
Kolsüz ayaksüz ayaği açılir (Rüzgar)
Sabahdan gahdim, çatal guyiya duşdim (Pantolon)
Deründur guyi, gümbürdar suyi (Yayık)
Eli elında, ağzi belında. (Yayık)
Bir öküzüm var her yerı otlar, taş dibını otlamaz
(Tırpan)
Yapan satar, alan da kullanur görmaz (Mezar Taşı)
Dört ayahli, kıça merahli (Sandalye)
Tarla bayaz tohum gara;
El eker dil döşürür (1: Kur’an; 2: Okuma yazma)
Entarisı yaşıl, fistanı kırmızi
Bil bahem bu kimin kızi (Karpuz)
Atata patata iki siçan bir birına göt ata. (Makas)
Ucı kürak gerısi inca
İş görürken tam yerına varınca
Bismillah der mısın demaz mısın (Kaşık)
Aldım ele
Vurdum yere
Dedim ki
Allah belan vere (Sümük)
Sabahdan gahdim
Boz oğlani yola vurdim (Sümük)
Gögda var kanadi yoh
Şekara benzar tadı yoh (Kar)
Ettan kantar, altun tartar (Kulak-küpe)

Ahıska Ağzındaki Mani ve Ninni Örnekleri
Genellikle tek dörtlük şeklinde ve 7’li hece ölçüsü ile kaleme alınan mani, halk şiirinin de
önemli bir biçimidir. İlk iki dizesi genellikle asıl konudan bağımsızdır ve konuya giriş için
doldurmadır. Pek çok konuda mani söylenebilir. Mani söylemek, Türkler arasında bir gelenektir.
Özellikle kızlar ve kadınlar arasında mani söylenmesi daha yaygındır. Aşağıda, Üzümlü’deki
Ahıska Türkleri’nden derlenen mani ve ninni örnekleri yer almaktadır.
Meni dedim beş dedim
Gel gapidan geç dedim

Al gaftanım asıli
Goltuh dibi kasıli

Dağdan indurdum gari
Tabağa düzdum nari
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Babam sene gız vermez
Al da beni gaç dedim
Maniye mevsim gelür
Ağlatman yaşim gelür
Çıhım gapiya bahim
Belki gardaşım gelür
Garşıda gara erük
Yarpaği delük delük
Ben ne dedim yarima
Yıllar geçdi küsülük
Reyhan ekdim duvara
Kismem yoh ki suvara
Ben cahil yarim cahil
Belki nenem suvara
Gardaşa bah gardaşa
Papaği goymiş başa
Gardaşım düşmannari
Dönsünner gara daşa
Penceresi üstün üstün
Yavrum ne tez bene küstün
Alti ayluh memen kestin
Nenni de yavrum nenni nenni

Ben ne dedim yarima
Yıllar geçdi küsüli
Gardaşım galadaşım
Gardaşa gurban başım
Ölse de bacım ölsün
Ölmesin gardaş başım
Su gelür lüle lüle
Yar gelür güle güle
Elinde yaşıl mendil
Terini sile sile
Yılana bah yılana
Gül dibini dolana
Beni yardan edenler
Torba taha dilene
Yılan ahdi gamışa
Su neylesin yanmişa
Allah sabırlar versin
Yarından ayrılmişa
Nenni diyem yuhlasın14
Gül getürim gohlasın
Gohlıya gohlıya yuhlasın
Nenni yavrum nenni
Nevmî balam nenni

İncittim yola vurdum
Sürme buyuhlı yâri
Maniye maraz derler
Çin ördege gaz derler
Beni sene vermezler
Yana yana gez derler
Meni demeye geldim
Gaymah yemeye geldim
Gaymah meremimde yoh
Seni görmeğe geldim
Bizim bağın başıni
Geçtim ufak daşıni
Eyle göynüm isteyir
Gaynımın bacısıni
Balama guzu gurban
Ellisi yüzü gurban
Guzudan gurban olmaz
Nenesi özü gurban

Sonuç ve Öneriler
Çocukların dil etkinliklerini anlama ve üretme süreçleri erken dönemlerde başlar ve yaşam
boyu sürer. Göçmen ya da yarı göçebe yaşam tarzına sahip olmasına karşın genellikle geniş aile
tipi yaşantısına devam eden Ahıska Türkleri, bir bireyde normal konuşmanın gerçekleşebilmesi
için gerekli olan yeterliliklere kendiliğinden sahip olarak dünyaya gelir. Öyle ki Ahıskalı bebek
dünyaya geldiğinde geniş sosyal çevresi ile ve aile büyüklerinden sıklıkla duyduğu gerek kendi
kültürleri ve gerekse göç ettikleri yerlerde öğrendikleri ninni, tekerleme, mani ve bilmecelerle
gelişim için gerekli olan kültürel çevrenin etkileşiminin faydasını görmektedir. Özellikle 2-5 yaş
arası olan fonomik gelişim evresinde (kural öğrenme evresi) anadilde sıklıkla kullanılan ses
örüntülerini anlama ve kullanmada başarılı oldukları göz önünde bulundurulduğunda ana dil
etkinliklerinin dil gelişimine katkıları yadsınamaz. Eğlence unsuru olarak görülse de ritmik
söyleyişler, dil öğreniminde ve kültür aktarımında oldukça faydalıdır.
Yüzlerce yıl ayrı coğrafyalarda varlıklarını sürdürmüş olsalar bile Türk topluluklarının
Orta Asya bakiyesi kültür öğelerini mani, tekerleme, bilmece ve atasözü gibi unsurlarda, cüzi
değişiklerle, yaşattıkları görülmüştür. Millî hafızasının her cephesini dil ve edebiyat malzemesine
işlemiş olan Türk milleti, zamanda ve mekânda bütün hudutları aşacak bir sağlamlık
göstermektedir.
Rusya egemenliğinde yaşayan Türk topluluklarını Ruslaştırmak ve Hristiyanlaştırmak için
uğraş veren başta Nikolay İvanoviç İlminskiy (1822-1891) ve Ruslar, maksatlarında tam
manasıyla başarılı olamamıştır. Bu başarısızlığın temelinde; Türk dilinin muhafaza edilmiş
olması, sözlü Türk halk kültürünün aktarılması ve millî değerlerin Türk toplulukları arasında
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korunmuş olması vardır.
Erzincan’da yaşamakta olan Suriyelilerle mukayese edildiği vakit Ahıska Türkleri’ nin
millet hamiyetlerini ve millî değerlerini çok daha iyi muhafaza ettikleri görülmüştür. Ancak
Erzincan’a gelmeden önce Ukrayna ve Rusya’da şehirlerde yaşayan Ahıska nüfusu, kırsal
kesimde yaşayanlarına nazara kültür erozyonuna daha fazla maruz kalmıştır. Dış tesirlere kapalı
kırsal nüfusta sözlü kültür ve ahlakî değerler neredeyse tamamen muhafaza edilmiştir. Bu da bize
farklı kültürlerin ve dış etkilerin kültürel yozlaşmaya az da olsa yol açabileceğini göstermektedir.
Özellikle okul öncesi süreçte çocukların dil ve kişilik eğitiminde kullanılan materyaller,
çocuğun zihinsel ve psikolojik gelişimleriyle doğrudan ilişkilidir. Çocuğun ahlak, sosyal yaşam
ve insan ilişkileri açısından millî ve manevî değerlerle eğitilmesi; sağlam, bilinçli ve dinamik bir
toplumu da inşa edecektir. Bu yüzden Türk sözlü kültürüne dair ürünler, yeni nesillere mutlak
surette aktarılmalıdır.
İlk olarak ebeveynlerin sözlü kültür mirasımız ve onun çocuklar üzerindeki tesirleri
hakkında bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Dahası, ilk önce çocuklar değil büyükler eğitilmelidir.
Sözlü kültür öğelerinin hali hazırda 50 yaş üzerindeki kadınlar tarafından bilindiği ve
taşındığı müşahede edilmiştir. Gençler arasında sözlü kültüre ait değerler pek bilinmemektedir.
Vakit kaybedilmeden Ahıskalılara ait sözlü kültür öğeleri, Kars, Ardahan ve Rize’de olduğu gibi,
Üzümlü’de de tam olarak kayıt altına alınmalı ve özellikle okul öncesi dönemdeki yeni nesil
Ahıskalı Türklere programlı bir şekilde aktarılmalıdır.
Özellikle okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların eğitiminde tekerleme, mani,
bilmece gibi sözlü kültür varlıklarına daha fazla yer verilmelidir. Bu dil ögeleri, ders kitaplarında
daha aktif şekilde kullanılmalıdır.
Mülakatlar esnasında, yabancı kültüre açık çevrelerde yaşamış olan Ahıska Türkleri’nin
Ruslara karşı, sanılanın aksine, bilinçaltında sempati duydukları gözlemlenmiştir. Üzümlü’deki
Ahıskalı çocukların eğitim-öğretim programlarıyla ilgili olarak, Üniversite ve Millî Eğitim’in
ortak çalışmalarıyla yeni müfredat belirlenmelidir. Ortak Türk mirasını ön plana çıkaran konulara
vurgu yapacak noktalar benimsetilmelidir.
Genel mânâda çocuklar sanal ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalı; sokak oyunları
oynamaya teşvik edilmeli ve çocukların akranları ile olan sosyal paylaşımlarını arttırmaları
sağlanmalıdır. Genelde tüm Türk toplulukları için, özelde Ahıskalı çocuklar için; sosyal medya
ve televizyon; millî kültür öğelerinin temel taşıyıcısı olan atasözü, tekerleme, bilmece ve deyim
gibi öğelerin aktarımı için daha aktif şekilde kullanılmalıdır.
Müzik eşliğinde verilen sözlerin kalıcılığı ve çocuklar üzerindeki tesiri tartışılmazdır.
Müzik diliyle sözlü kültürün aktarımı için sanatçılara fahri görevler verilmelidir. Şarkı sözü
yazarlarının bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları sağlanmalıdır.
Türk ve İslam kültüründe yer alan efsane, masal, hikâye gibi kültür ögeleri ve bunların
kahramanları, metinlerarasılık teknikleri ile modernize edilerek, cizgifilmler yoluyla çocuklara
benimsetilmelidir. Bu çizgifilmler vasıtasıyla Türk-İslam medeniyetine dair birikimler, millî
hafıza, dil ve kültür mirası tüm Türk çocuklarına aktarılmalıdır.
Hâlihazırda Türk toplulukları arasında anadil eğitimi de yabancı dil eğitimi de yerli
modellerle yapılmamaktadır. Bu modellerin Türk millî eğitim şekline uymadığı, özellikle yabancı
dil eğitiminde kendini göstermektedir. Her ne kadar bugün sıbyan mektebi ve medreselerdeki
eğitim öğretim müfredatını küçümsesek de, Türk-İslam sentezinin yazılı ve sözlü birikimi ile dil
eğitimi alıp yetişenler, herhangi bir yabancı dili anadili kadar iyi öğrenmiştir. Bunu, Osmanlı
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döneminde Türk müellifler tarafından yazılan binlerce Arapça ve Farsça eser kati surette ortaya
koymaktadır. Osmanlı mektep ve medreselerinde anadil ve yabancı dil eğitimi için kullanılan
müfredat ve yöntemler güncellenmeli, çağın gerekliliklerine uygun şekilde modernize edilmeli ve
uygulanmalıdır.
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Derleme Yapılan Kişiler
Balahanım HAMİT, 50 yaşında ev hanımı.
Bezgin Dede, 80 yaşında emekli öğretmen.
Cemile Hanım, 26 yaşında anaokulu öğretmeni.
Firuze MEMEDOVA, 66 yaşında ev hanımı.
Güneş ŞADİ, 51 yaşında ev hanımı.
İsmail İSLAMOV, 65 yaşında emekli.
Olmas MENALİ, 68 yaşında ev hanımı.
Raziyo LAÇİN, 61 yaşında ev hanımı.
Sadriye SAĞMAN, 68 yaşında ev hanımı.
Sureya İZOKAR, 55 yaşında ev hanımı.
Şefket TEKE, 80 yaşında ev hanımı.
Zekiye Teyze, 58 yaşında emekli öğretmen.

VLADIMIR PROPP‘UN MASAL KİŞİLERİNİN İŞLEVLERİ TEORİSİ VE BİR
AHISKA MASALI “KARAOĞLAN”
VLADIMIR PROPP’S THEORY ON FUNCTIONS OF FOLKTALE CHARACTERS
AND A MESKHETIAN FOLKTALE, “KARAOGLAN”
Adem BALKAYA
Özet
Masalların çoğu metafizik gönderimlerle olağanın dışında bir gerçekliğin sese dönüşmesi gibi
görünür. Hatta bu durumların çokluğu veya kahramanlara atfedilen ancak sıradanın asla barındıramayacağı
bir takım hususiyetler anlatıları gerçek veya gerçek olmayan gibi kategorize etme ihtimalini doğurur. Oysa
anlatıların gerçek olup olmadığı veya gerçeği ne kadar yansıttığından ziyade; bir aidiyet söz konusu
olduğundan oluştuğu toplum tarafından hangi amaçla var edildikleri üzerinde düşünülmelidir. Masallar, her
şeyden evvel var edildikleri toplumun hemen her unsurunu gizil yöntemlerle bünyelerinde barındıran
önemli anlatılardır. Bir millete ait her masal o millete ait normları, gelenekleri, dünyayı algılama biçimini,
hayata bakışı farklı şekillerde ortaya koyar. Dolayısıyla bir milleti anlamanın en kısa yolu o millete ait
kültür kodlarını çözümlemeden geçer. Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi adlı çalışmasında kişilerle
ilgili otuz bir işlev belirler. Bu işlevlerin hemen her masalda aynı şekilde ve aynı sıralamada olduğunu
belirtir. Bu çalışmada Mircevat Ahıskalı’nın Ahıska’da Söylenen Hikaye ve Masallar adlı eserinde yer alan
ve Ömer Hasanoğlu’ndan derlenen “Karaoğlan” masalı Propp’un kişilerin işlevlerine göre
çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Vladimir Propp, Masal, Karaoğlan, Masalın Biçimbilimi
Abstract
Most of the folktales seem as the transformation of an extraordinary reality into a sound with
metaphysical references. In addition, multiplicity of these situations or a number of specialties, which are
attributed to the heroes but can never be kept by ordinary people, bring the possibility of categorizing the
narratives as real or unreal. However, rather than whether the narrations are real or not or how much it
reflects the reality, it must be considered for which purpose they were created by the society since there is
a sense of belonging. Folktales are important narrations containing almost all elements of the society by
secret methods before everything else. Every folktale reveals the norms, traditions, the way of perceiving
the world, and view of life of that society in different ways. Therefore, the shortest way to understand a
nation passes by analyzing the culture codes of that nation. In his Morphology of the Folktale work,
Vladimir Propp identifies thirty one functions. He indicates that these functions are in the same order and
same shape in almost every folktale. In this study, “Karaoglan” folktale found in the work titled “Stories
and Folktales Told in Meskhetian” by Mircevat Ahıskalı and compiled from Omer Hasanoglu will be
analyzed according to Propp’s functions of people.
Keywords: Vladimir Propp, Folktale, Karaoglan, Morphology of the Folktale

Giriş
Masallar kahramanları insanlar, hayvanlar, doğaüstü varlıklar olan kendilerine mahsus bir
zamanda ve kendilerine mahsus mekânlarda (masal zamanı ve masal dünyası) geçen, dinleyeni
inandırmak gibi bir gayesi olmayan, hayal ürünü, nesir halde, klişeleşmiş ifadelerle süslü, genelde
mutlu bir sonla biten anonim sözlü edebiyat ürünleridir (Boratav, 1999, 75-76; Elçin, 2004, 368370; Seyidoğlu, 2006, 11-12).
Masallar gerçek olmayan, hayali unsurlarla ve doğaüstü bir takım kahramanların yer
alabilecekleri anlatılar olarak tanımlanır. Masallarda mekandan bahsedilecek olduğunda masal
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mekanı veya masalın zamanından bahsedileceği zaman da masal zamanı kavramları kullanılır.
Olayların geçtiği yerleri, gerçekleşme zamanlarını veya kişileri günümüz dünyasının verileriyle
izah etmek mümkün olmamaktadır. Ancak masalı masalın dünyasının verileri ile izaha kalkarsak
masal dünyasında hemen her şey rahatlıkla izah edilebilir. Çünkü orada herhangi bir durum veya
şey için bir sınırdan bahsedilemez. Zira “rüyalar, masallar, mitler aynı kumaştan biçilmiştir. Üçü
de bilinçdışının ürünüdür: Rüyalar ortak bilinçdışından beslenen ilksel kaynakları ile kişisel
bilinçdışının içerik ve dinamiklerinin öykülenmesidir. Masallar ve mitler gibi ortak (kolektif)
ürünler ise ortak bilinçdışının, ortak bilinçle etkileşerek şekillenmesi, ‘resim’lendirilmesidir.”1
Böylece bu türden bir anlatı için sınırlar belirlenemez. İnsan birey olarak nasıl rüya görebiliyorsa
kolektif (toplum) de rüya görür ve toplumun gördüğü rüyalar birer sözlü anlatı türü olarak
nitelendirilir. Dolayısıyla masalların veya mitlerin birer toplum rüyası olarak algılanması yeterli
olmaz ve etraflıca incelenmesi gerekir.
Ferdi rüyalarımızda Erich From’a göre uyanık halimizin en büyük özelliği olan mantık
kuralları değişir, uzay ve zaman kategorileri ortadan kalkar. Kısaca bedenimizin faaliyetlerini
sınırlayan bu kategorilerden uzak farklı bir boyut yaşanır.2 Bu boyutta her türden özelliğe sahip
kahraman yaratmak, zamansallığın dışında bir kurgu ve kendince bir mekan oluşturmak
mümkündür. Bütün bunlar kolektif tarafından oluşturulabilir ancak her edebi eserin bir de hizmet
ettiği amaç başka bir deyişle bir tür ileti aracı olduğu düşünülürse biz muhataplar olarak buradan
alınması gereken mesajı tespit etmek ve yorumlamakla mükellefiz. İşte bu, esere veya türe göre
değişmeyen gerçekliktir. Şekli, türü, konusu, icra bağlamları ne kadar farklı olursa olsun anlatılar
bir mesaj taşırlar ve dinleyici ile okuyucudan bu mesaja bir karşılık beklerler. İşte burada masalın
dünyası, masalın zamanı veya masalın kişiliği mitin veya gerçek bir hikayenin zamanından,
dünyasından veya kişilerinden çok da farklı sayılamaz. Çünkü hemen hepsi ya bilgi vermek, ya
iyiye yönlendirmek veya bunlara benzer bir amaç etrafında oluşturulmuş olurlar.
Her anlatıda olduğu gibi kahramanlar, masalda da işte bu misyonla görevlendirilirler.
Dolayısıyla kahraman değerlendirilirken de kendi sınırları, kurgulanışı ve misyonuna göre
değerlendirilmelidir. Kahramanla ilgili değerlendirmeler daha çok yapısalcı yaklaşımı ileri süren
araştırmacılar tarafından yapılmaktadır. Ancak yapısal değerlendirmeler bağlamcılar tarafından
daima mekanik olmakla ve tespitten ileriye gitmemekle eleştirilmişlerdir. Yapısalcı
yaklaşımlardan belki üzerinde en çok tartışılan buna rağmen uygulanmaya devam edenleri Lord
Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Viladimir Propp’un Masalın Biçimbilimi adlı
çalışmasında ileri sürdüğü kişilerin işlevleri teorisidir. Propp’un bu yöntemi ülkemizde bir çok
araştırmacı (Zariç 2013; Erol 2005; Abalı 2013; Çıblak 2005; Temel 2005; Bars 2014a, 2014b;
Nuhoğlu 2014; Yalçınkaya 2015; Yaman 2014) tarafından uygulanmıştır. Bu çalışmada da bir
masal örneğine uygulanacaktır ve sonuç itibariyle bu yönde bir çözümlemenin metni anlamaya
yönelik ne kadar katkı sağladığı tartışılacaktır.
Vladimir Propp’un Masallarda Tespit Ettiği 31 İşlevi ve Karaoğlan Masalı
1. Aileden biri evden uzaklaşır. (Tanımı: uzaklaşma, simgesi β)
Bir varmış bir yokmuş. Hayırsever bir Demirci bir de onun oğlu Karaoğlan varmış (α:
Başlangıç Durumu). Daha sonra Demirci ölmüş. (β2: uzaklaşmanın zorlama biçimi)
2. Kahraman bir yasakla karşılaşır. (Tanımı: yasaklama, simgesi γ)
Saydam. B, (2011). Deli Dumrul’un Bilinci Türk-İslam Ruhu Üzerine Bir Kültür Psikolojisi Denemesi. İstanbul:
Metis Yayınları. (s. 53)
2 From. E.,(1995). Rüyalar Masallar Mitoslar, (çev. Aydın Arıtan, Kaan H. Ökten). İstanbul: Arıtan Yayınları. 18-19
1
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Kahramanımız herhangi bir yasakla karşılaşmaz.
3. Yasak çiğnenir. (Tanımı: yasağı çiğneme, simgesi δ)
Yasak söz konusu olmadığı için dolaylı olarak yasağın çiğnenmesi durumu da
gerçekleşmez.
4. Saldırgan bilgi edinmeye çalışır. (Tanımı: soruşturma, simgesi ε)
Karaoğlan bir ağacın altında uyurken, Karadev de dolaşmaya çıkar ve ağacın altında
yatan Karaoğlanı görür. (ε: Karaoğlan’ı fark edip bakar)
5. Saldırgan kurbanı ile ilgili bilgi toplar. (Tanımı: bilgi toplama, simgesi ζ)
Karadev ağaca yaklaşınca ağaçta asılı kâğıdı görür ve okur. (ζ: Kurban/yiyecek ile ilgili
bilgiler edinir.)
6. Saldırgan kurbanını veya servetini ele geçirmek için onu aldatmayı dener. (Tanımı:
aldatma, simgesi η)
Karaoğlan uyanınca ondan korktuğunu belli etmemeğe çalışan Karadev yalakalık
etmeğe başlar ve onu yemeğe davet eder. (η1: Onu olmayacak şeye inandırmaya çalışır.)
7. Kurban aldanır ve istemeyerek düşmanına yardım etmiş olur. (Tanımı: suça katılma,
simgesi θ)
Karaoğlan önce kızar ancak sonra aç olduğunu fark edince yemek davetini kabul eder.
(θ1: kabul ederek farkında olmadan saldırgana yardım etmiş olur.)
8. Saldırgan aileden birine zarar verir. (Tanımı: kötülük, simgesi A)
Saldırganın aileden birine zarar vermesi durumu yoktur.
8a. Aileden birinin bir eksiği vardır, aileden biri bir şeyi elde etmek ister (Tanımı: eksiklik,
simgesi α)
Karaoğlan Babasından kalan borçları bir türlü ödeyemez ve bunun için arayıştadır. (α5:
para veya gelir yokluğu.)
9. Kötülüğün ya da eksikliğin haberi yayılır; bir dilek ya da bir buyrukla kahramana
başvurulur, kahraman gönderilir ya da gitmesine izin verilir. (Tanımı: aracılık, geçiş anı, simgesi
B)
Babası olan Demirci o kadar hayırseverdir ki iyilik etmek için sürekli borç almıştır bu
nedenle borç birikmiştir. Karaoğlan her ne kadar olumsuz bir tip olarak gösterilse de babasından
kalan bu borcu ödemek için girişimlerde bulunmaktadır. (B: Eksiklik)
10. Arayıcı kahraman eyleme geçmeyi kabul eder ya da eyleme geçmeye karar verir.
(Tanımı: karşıt eylemin başlangıcı, simgesi C)
Bu arayış ve bilinmezlikler içerisinde Karadev’le tanışır. (C)
11. Kahraman evinden ayrılır. (Tanımı: gidiş, simgesi ↑)
Evinin dışında bir yerde kendince kahramanlık ederken uyuyakalır. (↑)
12. Kahraman büyülü bir nesneyi ya da yardımcıyı edinmesini sağlayan bir sınama, bir
sorgulama, saldırı vb. ile karşılaşır. (Tanımı: bağışçının ilk işlevi, simgesi D)
Borçlardan kurtulmak için lazım olan altını verecek olan devlerle tanışır. Karadev onu
ailesinin yanın götürür. Karadev ailesine onun çok güçlü olduğunu söyleyince onu yedi öküz
derisinden dikili su kabıyla şelaleden su getirmesini isterler. (D1: Sınamadan geçer.)
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13. Kahraman ileride kendisine bağışta bulunacak kişinin (bağışçının) eylemlerine tepki
gösterir. (Tanımı: kahramanın tepkisi, simgesi E)
Karaoğlan bu su kabını taşıyamayacağını anlayınca içerisine birazcık su koyar gerisinin
üfleyerek havayla doldurur ve devlere suyu getirip içermiş gibi yapıp bir dikişte yalandan kabı
bitirir. (E1: Sınamayı geçer.)
14. Büyülü nesne kahramana verilir. (Tanımı: büyülü nesnenin alınması, simgesi F)
Korkan devlerden yanlarından ayrılma şartı olarak kırk çuval altın ister. (F1: Nesne
doğrudan doğruya aktarılır.)
15. Kahraman aradığı nesnenin bulunduğu yere ulaştırılır, kendisine kılavuzluk edilir ya
da yol gösterilir. (Tanımı: İki krallık arasında yolculuk, bir kılavuz eşliğinde yolculuk, simgesi G)
Dev ailesi Karadev’e kırk altın çuvalı alıp Karaoğlan’ı evine götürmesini söylerler. (G4:
kılavuzluk edilerek altın ambarına oradan da evine götürülür.)
16. Kahraman ve saldırgan bir çatışmada karşı karşıya gelir. (Tanımı: çatışma, simgesi H)
Karaoğlan’nın evine geldikten sonra evde yemek yerler. Sıcak çorbadan ağzı yana
Karadev üfleyince Karaoğlan tavana yapışır. (H: Yeniden karşı karşıya gelirler.)
17. Kahraman özel bir işaret edinir. (Tanımı: özel işaret, simgesi I)
Kahramanın özel bir işaret edinmesi yoktur.
18. Saldırgan yenik düşer. (Tanımı: zafer, simgesi J)
Karadev tavana yapışan Karaoğlan’a tavanda ne aradığını sorunca Karaoğlan babasının
kılıcını aradığını söyler. Karadev bunu işitince kendisini öldüreceğini düşünüp korkar ve geri
çekilir. (J: Saldırgan yenilir.)
19. Başlangıçtaki kötülük giderilir ya da eksiklik karşılanır. (Tanımı: giderme, simgesi K)
Karaoğlan aradığı altınları bulmuştur. (K: Eksiklik giderilir.)
20. Kahraman geri döner. (Tanımı: geri dönüş, simgesi ↓)
Karaoğlan zaten evine dönmüştür ve bir daha gitmek gibi bir niyeti yoktur. (↓: Geri
döner.)
21. Kahraman izlenir. (Tanımı: izleme, simgesi Pr)
Tilki Karadev’den hikâyeyi dinleyince Karaoğlan’ın çok güçsüz olduğunu söyler. Onun
asla Karadev’i alt edemeyeceğini ve kandırdığını iddia eder. Birlikte Karaoğlan’ın evine gelirler.
(Pr: İzleme)
22. Kahramanın yardımına koşulur. (Tanımı: yardım, simgesi Rs)
Karadev’in Tilki ile geri döndüğünü gören Karaoğlan eşinden yardım ister ve kendisini
kapıya yaslamasını söyler. (Rs: Yardım)
23. Kahraman kimliğini gizleyerek, kendi evine ya da başka bir ülkeye varır. (Tanımı:
kimliği gizleyerek gelme, simgesi O)
Kahraman kendisini olmadığı gibi güçlü gösterip devleri kandırarak evine döner. (O:
Geri gelme)
24. Düzmece bir kahraman asılsız savlar ileri sürer. (Tanımı: asılsız savlar, simgesi L)
Böyle bir durum yoktur.
25. Kahramana güç bir iş önerilir. (Tanımı: güç iş, simgesi M)
Yeniden bir iş önerilmez.
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26. Güç iş yerine getirilir. (Tanımı: güç işi yerine getirme, simgesi N)
Bu madde de geçerli değildir.
27. Kahraman tanınır. (Tanımı: tanı(n)ma, simgesi Q)
Geçersiz madde
28. Düzmece kahramanın, saldırganın ya da kötünün gerçek kimliği ortaya çıkar. (Tanımı:
ortaya çıkarma, simgesi Ex)
Geçersiz madde
29. Kahraman yeni bir görünüm kazanır. (Tanımı: biçim değiştirme, simgesi T)
Geçersiz madde
30. Düzmece kahraman ya da saldırgan cezalandırılır. (Tanımı: cezalandırma, simgesi U)
Geçersiz madde
31. Kahraman evlenir ve tahta çıkar. (Tanımı: evlenme, simgesi W°ᴏ) (Propp, 2011: 2865)
Zaten evlidir ve tahta çıkmak söz konu değildir.
Sonuç
Bir inceleme yöntemi olarak yapısal kuramlar metni esas alıp metni her bakımdan inceleme
yoluna giderler. Bunlar Hahn’ın Aryan Sürgün Kalıbı, Otto Rank ve Lord Raglan’ın Kahraman
Kalıpları, Eric Hobsbawn’ın Sosyal Haydut veya Halk Kahramanı Kalıbı, Propp’un Yapısal
Çözümleme Yöntemi ve Claude Levi-Straus’un Yapısal Yöntemi’dir. Ancak bu kalıplar veya
yöntemlerle yapılan incelemeler bir çok açıdan tenkit edilir. Zira bu yöntemlerle yapılan
incelemelerde metnin dili, kişiler, kişi-toplum ilişkisi, metnin yaratıldığı ortam veya metnin
taşıdığı misyonla ilgili çıkarımlar neredeyse yok gibidir. Oysa yapısalcılar dışında kalanlar sadece
metne değil metnin oluşturulduğu toplumu, zamanı, metnin kahramanından beklentileri veya
kahraman davranışlarının altında yatan psikoloji veya kültürel dokuyu da incelemeden metinlerin
anlaşılamayacağını iddia ederler. Yapılan incelemede elde edilen bulgulara bakıldığında mekanik
bir takım sıralamaların ötesine geçilememiştir. Başka bir ifadeyle sadece belirli kalıpların masal
metninde olup olmadığı incelenmiştir. Bu yönüyle metnin amacı veya kahramanlarla ilgili
çıkarımlarda bulunulamamıştır. Sadece sonuç olarak incelenen masalda özetle
2,3,8,17,24,25,26,27,29,30 ve 31. maddelerin masalımız için geçerli olmadığı görülür. Masal
metnini Propp’un simgeleriyle yeniden yazacak olursak karşımıza şu formül çıkar:
Β2 ε ζ η1 θ1 α5 B C↑D1E1F1G4HJK↓PrRsO
Propp’a göre zaten bu işlevlerin tamamının bir masal metninde olması beklenmez. O’nun
savı işlev sıralamasının değişmeyeceğidir. Yapılan incelemede Propp’un iddia ettiği tezin
doğrulanabilir ve kanıtlanabilir olduğunu göstermektedir. Ancak metni tam olarak
anlamlandırmaya ve yorumlamaya tek başına yetmez.
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Masal Metni
KARAOĞLAN
Bir varmış bir yokmuş geçmiş zamanlarda bir demirci varmış. Demircinin bir Allah bir oğlu bir de gelini
varmış. Oğlunun adı Karaoğlan imiş… Karaoğlan çalışmasını pek sevmeyen, aylak aylak gezen tembel birisiymiş.
Demirci ise çok hayırsever olduğundan kazancının büyük bir kısmını fakir fukarayla paylaşırmış, hiç birikim
yapmazmış. Bundan ziyade daha çok borç içinde yaşarmış. Çünkü ihtiyacı olanlar yardım için kapısına geldiklerinde
onları boş çevirmemek için başkalarından borç alarak onlara yardımcı olmaya çalışırmış. Hal böyle olunca kendisi de
borç batağına saplanmış. Öldüğünde ise kendisinden miras olarak oğluna bir demirci dükkanı birde yüklü bir borç
kalmış. Karaoğlan borçlarından kurtulmak için babasından kalan demirci dükkanını satıp borçlarını ödemiş ama çok
korktuğu tilkiye yirmi beş altın borcunu ödeyememiş.
Bir gün Karaoğlan babasından kalan kılıcıyla aylak aylak dolaşırken, bakmış ki sığır tezeğine sinekler konmuş.
Karaoğlan’ın pehlivanlığı tutmuş, kılıcını kaldırıp var gücüyle yaş tezeğe vurmuş ve üzerinde olan sineklerden birkaçını
öldürmüş. Karaoğlan eğilip ölen sinekleri saymış. Ölen sineklerin sayısı yediymiş. Karaoğlan’ın kanı kaynamış.
Kendisinin ne kadar güçlü bir pehlivan olduğuna bir kez daha inanmış. Biraz dolaştıktan sonra yorulduğunu hissetmiş
ve büyük bir çınar ağacının gölgesinde dinlenmek istemiş.Ama ağacın altına yatmadan büyük bir kağıda “Ben
Karaoğlan, bir vurmada yedi devi öldürdüm” açıklamasını yazarak ağaca astıktan sonra yatıp gölgesinde uyumuş.
Şimdi Karaoğlan uyumakta olsun, biz de size kimden haber verelim? Karadev’den .Karadev yedi kardeşin en
küçüğüymüş. Karadev de Karaoğlan gibi o gün dolaşmaya çıkmış. Dolaşırken koca bir çınarın altında birisinin
uyuduğunu görmüş. Görür görmez “Bugün şansım yaver gitti, açımdan karnım zurna çalıyordu. Güzel bir öğle yemeği
buldum.” diye düşünmüş ama ağacın yanına yaklaşınca kağıdın üzerinde yazılanları görmüş. Karadev’in korkudan
dizlerinin bağı çözülmüş. En iyisi tabana kuvvet deyip yavaştan kaçmak” demiş ve dönüp gitmek isterken, Karaoğlan
uykusundan uyanmış. Karaoğlan’ın gözlerini açtığını gören Karadev gayri ihtiyari selam vermiş. Karaoğlan da devi
görünce korkudan dili tutulmuş. Bundan dolayı hemen devin selamına cevap verememiş. Karadev ise “Bu pehlivan
bana kızdı, onun için selamımı almıyor.” diye düşünmüş ve yalakalık yapmaya başlamış. Demiş ki:
- Kusura bakma pehlivan, istemeden seni tatlı uykundan uyandırdım galiba. İnan, kötü bir niyetim yoktu. Ben
sadece seni yemeğe davet etmek için gelmiştim. Karaoğlan, devin konuşmasından sonra yavaş yavaş kendine gelmiş.
Anlamış ki Karadev ağaçtaki yazıyı okumuş, bu yüzden de kendisinden korkuyor.Bunu anlayan Karaoğlan şeytanlığa
başvurmuş. Kızmış gibi sert bir tavırla sormuş:
- Sen de kimsin? Nasıl beni tatlı uykumdan uyandırıp, rahatsız edersin. Bu ne cüret böyle?
Karadev’in korkudan dudakları kırk yerden çatlamış. Titreyerek yalan söylemeye devam etmiş:
- Yemin ederim ki kötü bir niyetim yoktu. Dediğim gibi seni yemeğe davet etmek için geldim. Beni
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ağabeylerim gönderdi.
Karaoğlan bir anda karnının aç olduğunu hissetmiş ve deve demiş ki:
- Evet, madem ağabeylerin davet etti, o zaman bize de davete icabet etmek düşer. Karadev önde, Karaoğlan
arkada dev kardeşlerin yanına gelmişler. Dev kardeşler, Karaoğlan’ı görünce, Karadev’e sormuşlar:
- Bu da kim? Nerden buldun bu sıska insanoğlunu? Tombul biri yok muydu? Yemişken dişlerimizin arasında
bir şeyler hissederdik bari.
Karadev demiş ki:
- Ne diyorsunuz? Biraz yavaş olun. Bu, sizin bildiğiniz insanoğullarından değil. Çok güçlü bir pehlivandır. Siz
onun öyle sıska olduğuna bakmayın, kılıcıyla bir vuruşta yedi devin başını kesermiş.
Dev kardeşler bu söze pek inanmak istememişler, demişler ki:
- Madem dediğin kadar pehlivan ise o zaman bizim yedi öküz derisinden dikili olan su kabımızla dağdaki
şelaleden su getirsin.
Karadev demiş ki:
- Getirmesine getirir ama önce ben getireyim. Hele bir ne yapılması, nasıl yapılması gerektiğini görsün, o da
getirir.
Karadev yedi öküz derisinden hazırlanmış olan su abını almış ve dağa çıkmış. İçini suyla doldurduktan sonra
zorlanarak da olsa getirmiş. Sonra su kabını Karaoğlan’a vermiş. Karaoğlan su kabını alıp dağa çıkmış. Dağa çıkınca
kendisinin ancak su kabını kaldırabileceğini anlamış. Eğer suyla dolduracak olursam değil kaldırmak, yerinden bile
oynatamam.” diye düşünmüş. Bu zor durumdan çıkabilmek için hileye başvurmaya karar vermiş. Su kabına azıcık su
koyduktan sonra içini üfleyerek havayla doldurmuş ve havayla dolu öküz derisinden olan su kabını zorlanmadan alıp
gelmiş. Karaoğlan’ın gücünü gören dev kardeşlerin gözü korkmuş. Şimdi Karaoğlan da düşünüyormuş ki dev kardeşler
yanıma gelip su kabını elimden alana kadar getirdiği sudan kurtulsun ki yalanı ortaya çıkmasın. Onun için su kabını
hemen başına dikmiş ve içmeye başlamış. Güya içiyormuş gibi de yutkunuyormuş. Havayı boşalttıktan sonra geri kalan
azıcık suyu da kasten üzerine dökmüş ki içinde su olduğunu görsünler. Koskoca su kabındaki suyu bir defada içtiğini
gören dev kardeşler Karaoğlan’ın pehlivanlığına tamamen inanmışlar. Bu sefer beladan nasıl kurtulabileceğini kara
kara düşünmeye başlamışlar. Karadev’e yüklenmişler. Demişler ki:
- Bu belayı başımıza sen sardın, sende başımızdan defedeceksin.
Karadev demiş ki:
- Bu iş kolay…Akşam yatınca uykusunda öldürürüz.
Bunlar akşam yemeğini hep beraber yemiş, içmişler. Sonra Karaoğlan’a yer göstermişler, o da yatmış.
Karaoğlan yatmasına yatmış ama uyumamış, çünkü dev kardeşlerin kendisine bir hile düşündüklerini anlamış. Onun
için ne yapacaklarını beklemeye başlamış. Gece yarısı olunca dev kardeşler, Karaoğlan’ın artık uyuduğunu zannederek
ocak başına gelmişler. Ocakta büyük kazanlarda su kaynıyormuş. Karaoğlan, dev kardeşlerin ne yapacaklarını anlamış.
Yatağından kalkıp yorganın altına yastığını koymuş ve kendisi sekinin altına gizlenmiş. Dev kardeşler Karaoğlan’ı
yatağında zannederek büyük kazanlarla kaynar suyu getirip oğlanın yatağına dökmüşler ve korktuklarından yorganı
bile açıp bakmadan olay yerinden kaçmışlar. Karaoğlan ise sabahı beklemiş ve sabah erkenden dışarı çıkıp bağırmaya
başlamış ki:
- Hey dev kardeşler. Akşam benim yatağımı kim serdi? Karşılarında Karaoğlan’ı sağ gören dev kardeşlerin,
korkudan dizlerinin bağı çözülmüş. Korka korka sormuşlar:
- Hayırdır Karaoğlan? Neden sordun ki?
Karaoğlan demiş ki:
- Bu ne biçim yatak böyle, sabaha kadar sıcak ter döktüm. Kusura bakmayın ama sabaha dek hiç rahat
edemedim.
Dev kardeşler bu cevabı duyunca daha çok korkmuşlar ve böyle bir duruma düştükleri için her zaman olduğu
gibi günah keçisi olarak Karadev’i göstermişler.
O gün Karaoğlan’ı memnun edebilmek için koyunlar kesilmiş. Akşama kadar yemiş içmiş, bayram etmişler.
Akşam Karaoğlan yatınca dev kardeşler uyumasını beklemeye başlamışlar. Gece yarısı olunca uyuduğunu zannederek
gündüz düşündükleri hileyi gerçekleştirmek için hazırlık görüyorlarmış. Karaoğlan ise dev kardeşlerin yine bir tuzak
kuracaklarını düşünerek sekinin altında yerini almış. Oğlan, dev kardeşlerin ne yapacaklarını beklemeye başlamış. Dev
kardeşler de ok yaylarını alıp pencereye yaklaşmışlar. Karaoğlan’ın yatağını nişana alarak her biri bir ok atmış. Dev
kardeşler, Karaoğlan’ın öldüğünü zannetmişler ama yorganı kaldırıp bakmaya cesaret edemeden hemen olay yerinden
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uzaklaşmışlar. Karaoğlan ise sabahı beklemiş ve sabah erkenden kalkıp yine bağırmaya başlamış ki:
- Hey dev kardeşler. Akşam yatağımı kim serdi?
Dev kardeşler, Karaoğlan’ı karşılarında sağ salim görünce şaşırmışlar, düşünmüşler ki: “Biz bunu kaynar suyla
haşladık ama ölmedi. Ok yağmuruna tuttuk yine ölmedi. Galiba bu, yedi canlı dediklerindendir.”
Sonra yine her zaman olduğu gibi saf kardeşleri olan Karadev’i günah keçisi olarak gösterip, “Akşam senin
yatağını Karadev sermişti.” diye cevap vermişler. Karadev ise hem kardeşlerinin korkusundan yalanlarına itiraz
edemiyor hem de Karaoğlan’ın korkusundan dizleri titreyerek ne yapacağını bilemiyormuş. Sonunda kendince bir çıkış
yolu bulmuş ve demiş ki:
- Ey kardeşler! Bence kabahat ne yatağı serendedir ne de yatakta. Bence bütün kabahat dün yediğimiz
koyunların etindedir. Gelin olanları unutalım, bugün yeni güne yeni bir güzellikle, başlayalım. Benim koyunlarım size
feda olsun. Yiyelim, içelim keyfimize bakalım.
O gün yine akşama kadar yemiş içmiş günleri hoş geçmiş. Akşam Karaoğlan’a yer sermişler, oğlan yatmış.
Dev kardeşler beklemişler. Gece yarısı olunca oğlan uyumuştur, diye düşünerek sessizce odaya girmişler. Bu arada,
her zaman olduğu gibi Karaoğlan yorganın altına yastığını koyup sekinin altında yerini almış. Dev kardeşler,
Karaoğlan’ın yatağında yattığını düşünerek kılıçlarını sıyırmış ve yorganı param parça etmişler. Âmâ hiç biri cesaret
edip yorganın altına bakamamış, hemen odadan kaçıp gitmişler.” Bu sefer kesin ölmüştür.” diye düşünerek o gece
sabaha kadar çalıp oynamışlar. Bunların şenliği henüz bitmeden seher vakti yanlarına gelen Karaoğlan, yine bağırmaya
başlamış. Demiş ki:
- Akşam benim yatağımı içinizde hangi biriniz serdi?
Dev kardeşler hem korku hem de hayretler içinde kalmışlar. Karaoğlan’a sormuşlar:
- Hayırdır, yine ne oldu Karaoğlan?
Karaoğlan demiş ki:
- Gene ne olsun? Dün sabaha kadar pireler, bu gece de bitler yedi. Dev kardeşler düşünmüşler ki: “Bizim kılıç
darbelerimiz bu oğlanın bedeninde bit gezer gibi olduysa bunu öldürmek imkansızdır. En iyisi iyilikle bundan
kurtulalım” ve Karadev’e demişler ki:
- Sen bu belayı başımıza tebellaş ettin, sen de başımızdan defedeceksin.
Karadev, oğlanın yanına gitmiş ve demiş ki:
- Karaoğlan, seninle dost olduk, beraber yedik içtik, seni misafir ettik. Âmâ bilirsin ki misafir üç gün olur.
Şimdi biz kardeşler kendimiz başka bir yere misafirliğe gideceğiz. Böyle olunca artık sende evine dönersin, değil mi?
Karaoğlan demiş ki:
- Tabi ki bende artık evime dönmek istiyorum ama ben bu yolculuğa niye çıkmıştım, bilir misin?
Karadev şaşkın bir halde cevap vermiş:
-Yoook, bilmeeem…
Karaoğlan demiş ki:
-Ben mert adamım, verdiğim sözü tutarım. Benim birilerine kırk çuval altın borcum var. Bu kırk çuval altını
bulmadan evime dönemem. Onun için bu altınları elde edene kadar da siz dev kardeşlerle arkadaşlığımız sürecektir.
Siz iyi devlersiniz, sizleri çok beğendim. Belki sizlerden hiç ayrılmam.
Karadev hemen koşarak kardeşlerinin yanına gelmiş ve Karaoğlan’ın bütün söylediklerini anlatmış. Dev
kardeşler, Karadev’e demişler ki:
- Eğer yanımızda kalırsa, bu geniş dünyayı dar eder. Hemen git, onu yanımıza çağır. Biz ona aradığı altınları
verelim de bir an önce çekip gitsin evine. Bizim de canımız kurtulsun bu beladan.
Karadev hemen gidip Karaoğlan’ı çağırıp gelmiş. Dev kardeşler demişler ki:
- Vay kardeşimiz, nasıl olur da senin o kadar borcun olduğunu bize söylemezsin? Senin gibi kardeşimiz darda
olur da biz yardım etmez miyiz? Senin borcun bizim borcumuzdur.
Sonra Karadev’e demişler ki:
- Hemen git, altın ambarında kırk çuval altın al ve Karaoğlan’ı da yüklen de evine bırakıp gel. Karaoğlan
kardeşimiz sana emanet.
Karadev hemen gidip kırk çuval altın almış, oğlanı da omuzlarına alıp yola düşmüş. Yolda gelirken Karadev
demiş ki:
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- Karaoğlan, sen çok kuvvetli adamsın ama çok da hafifmişsin.
Karaoğlan demiş ki:
- Sana ağır olmasın diye bütün ağırlığımı bırakmıyordum. Şimdi bütün ağırlığımı bırakayım da gör ne kadar
ağır olduğumu. Sonra kılıcının kınıyla Karadev’in boynunun köküne bastırmış. Karadev bu ağrıya dayanamamış ve
bağırmış ki:
- Tamam Karaoğlan, tamam. Sen gerçekten de çok ağırmışsın. Sen gene eskisi gibi bütün ağırlığını bırakma.
Gele gele gelmişler Karaoğlan’ın evine. Karaoğlan’ın karısı sofra sermiş, çorba getirmiş. Karadev’e kaşık çok
küçük geldiğinden kaseyi eline almış, içmek istemiş ve havayı içine çekince elindeki kase ağzına gitmiş. Çorba ağzını
damağını haşlamış. Karadev şimdi de nefesini geri vermek için dışarı üflemiş. Üfleyince devin nefesinin şiddetinden
Karaoğlan tavana kadar uçmuş. Karadev demiş ki:
- Karaoğlan, hayırdır? Ne arıyorsun tavanda?
Karaoğlan nefesinin şiddetinden uçtuğunu söyleyememiş ve yalana başvurarak demiş ki:
- Babamdan kalan bir kılıç vardı da, onu arıyorum.
Karadev düşünmüş ki: “Galiba bir yanlış yaptım onun için beni öldürmek istiyor olsa gerek.” Dev evden çıkıp
kaçmaya başlamış. Yolda Karadev’in karşısına tilki çıkmış. Tilki demiş ki:
- Hayırdır Karadev? Ne oldu? Nereye koşuyorsun? Kimden kaçıyorsun?
Karadev ter kan içinde cevap vermiş:
- Kimden olacak tilki kardeş? Karaoğlan’dan. Kaçmasaydım beni öldürecekti.
Tilki gülmüş ve demiş ki:
- Sen şaka yapıyorsun galiba. Karaoğlan nere öldürmek nere…O adam, karıncayı bile öldüremez. Karaoğlan
beni görünce bile tir tir titrerken seni nasıl öldürsün? İnanmıyorsan gel de sana bunu ispatlayayım.
Karadev, tilkiyle birlikte dönüyorlarmış. Karaoğlan bakmış ki Karadev geri dönüyor, yanında da tilki. Oğlanın
korkudan dizlerinin bağı çözülmüş. Ayakta duramaz olmuş. Karısına demiş ki:
- Çabuk beni dışarı çıkart ve kapıya yasla.
Karısı oğlanın dediğini yapmış. Tilkiyle dev gelip bakmışlar ki Karaoğlan kapıya yaslanmış bunları
bekliyor.Tilki demiş ki:
- Karaoğlan, bana yirmi altın borcunu ne zaman vereceksin? Yoksa kızmamı mı bekliyorsun? Benim sabrımın
da bir sonu var, haberin olsun.
Karaoğlan bakmış ki eğer tilkiden korktuğumu Karadev anlarsa getirdiği altınları alıp geri götürür, o da yetmez.
“Bizi kandırdın yalancı pehlivan” diye belki de beni yer. Böyle düşünmüş ve yalana başvurmuş. Demiş ki:
- Tilki kardeş, seninle anlaşmamız böyle değildi. Sen bana kırk tane dev getireceksin, ben de sana yirmi altın
verecektim.
Karadev düşünmüş ki: “Demek bunların anlaşması varmış. Tilki beni aldatıp Karaoğlan’a getirmiş.” Tilkiye
kızan dev, yanında duran tilkiyi yakalayıp paramparça etmiş ve Karaoğlan’dan korktuğundan kaçmış. Kaçarken de
özür dilemiş:
- Karaoğlan, beni bağışla. Benim bir kabahatim yok. Beni tilki aldattı. Beni bağışla, diye diye gözden
kaybolmuş.

AHISKA BÖLGESİ TÜRKLERİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE
KATKILAR-I
CONTRIBUTIONS FROM THE DIALECTS OF AHISKA REGION TURKS TO THE
COMPILATION LITERATURE-I
Serdar BULUT*
Öz
Günümüzde Ahıska bölgesi terimi, 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması ile sınırlarımız dışında kalan
ve Gürcistan’ın Güney-Batı bölgesindeki Adigön, Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka ile bu idari
birimlere bağlı 200’ün üzerinde köyden oluşan bölgeyi ifade etmektedir. Ahıska Türkleri, Eski Sovyetler
Birliği’nin değişik bölgelerinde yaşadıkları halde kendi benliklerini, inançlarını, konuşma dilini, örf ve
âdetlerini eksiksiz koruyabilmişlerdir. Belli bir edebiyatları olmamasına rağmen sözlü kültür sayesinde
edebi özelliklerini bugünlere kadar getirebilmişlerdir.
Oğuz ve Kıpçak Türklerinin kaynaşıp harmanlandığı bir coğrafya görünümü veren 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. Ahıska Ağzı görüldüğü gibi Türkiye Türkçesi ağızlarının bir kolu
hüviyetindedir. Ahıska ağzı, kendine has özellikleriyle Türkiye Türkçesi ağızlarının bakir bölgelerinden
biri olarak varlığını devam ettirmektedir.
1932 yılında kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin önderliğinde “Türkiye’de Halk Ağzından Söz
Derleme Dergisi” ortaya çıkarılmıştır. Bu dergi zenginleşerek “Derleme Sözlüğü”nü meydana getirmiştir.
Bu “Derleme Sözlüğü” günümüzde yapılan katkılarla zenginleşmektedir. Çalışmamızda Türkiye
Türkçesi’nin bir kolu olan Ahıska ağzından “Derleme Sözlüğü”ne kelime düzeyinde önemli katkılar
sağlanacaktır. Bu sayede “Derleme Sözlüğü” daha da zenginleşecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Ağzı, Derleme Sözlüğü, Türkiye Türkçesi, Ağızlar
Abstract
Nowadays, the Ahiska region term refers to the region of more than 200 villages affiliated to
administrative units including the territory of Adygön, Ahiska, Aspinza, Ahlkelek and Bogdanovka which
are outside our borders with the Moscow Treaty of 16 March 1921, located in the South-West region of
Georgia. Although they lived in different parts of the former Soviet Union, Ahıska Turks have been able to
protect their own selves, beliefs, speech language, customs and customs. Although they do not have a
certain literature, they have been able to bring their literary qualities up to today thanks to oral culture.
The dialects of Ahiska region which gives a geographical view where Oguz and Kipchak Turks are
blended, Artvin, Ardanuc, Artvin Merkez, Yusufeli, Shavshat districts located in the north-east of Turkey,
Ardahan’s Posof region and Çoruh Ridge of Erzurum in some respects it also has commonalities with the
Eastern Black Sea dialects. As it is seen, Ahiska Turkish Dialects are branch of Turkish dialects. With its
special features, Ahiska Turkish Dialects continue to exist as one of the fresh regions of Turkic dialects.
Under the power of Turkish Language Research Association founded in 1932 “Journal of the Word
of the People in Turkey” was revealed. This magazine enriched “Dictionary of Compilation”. This
“Dictionary of Compilation” is enriched with the contributions made today. In this study, from the Ahiska
Dialects which is one of the branches of Turkish Dialects significant contributions to the “Compilation
Dictionary” will be provided at the word level. In this way, “Compilation Dictionary” will be enriched even
more.
Keywords: Ahiska Dialects, Compilation Dictionary, Turkish, Dialects
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Giriş
Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ile sınır teşkil eden, şimdi Gürcistan
sınırları içinde yer alan, çok eski bir Türklük yurdunun merkezidir. Abastuman, Adigön, Aspinza,
Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi önemli yerleşim birimleri ile iki yüzden fazla köyün merkezi olan
Ahıska şehri, Türkiye sınırına 15 km mesafede bulunmaktadır (Zeyrek, 2001, s. 6).
Ahıska Türkleri, Mesket Türkleri (Meskhetians/ Meskhetian Turks/ Meskhetian Muslims)
terimleri de bu bölgede yaşarken, 1944 yılında sürgün edilen ve bir daha bu topraklarına
dönemeyen Türkleri ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Ahıska Türkleri terimi de Mesket
Türkleri terimi de etnik adlandırma değildir (Demiray, 2012, s. 878).” Bu adlandırma her ne kadar
etnik adlandırma olmasa da bu Türkleri Ahıska Bölgesi Türkleri olarak adlandırmak yanlış
anlamaları da ortadan kaldıracaktır.
“Ahıska Türkleri, Eski Sovyetler Birliği’nin değişik bölgelerinde yaşadıkları halde kendi
benliklerini, inançlarını, konuşma dilini, örf ve âdetlerini eksiksiz koruyabilmişlerdir. Yazılı
eserlerinin bulunmasına rağmen sözlü anlatım geleneğinin oldukça zengin olduğunu açıkça
söyleyebiliriz (Aliyeva, 2001, s. 585).”
“Günümüzde sayıları 300.000 ile 500.000 arasında tahmin edilen Ahıska Türkleri yoğun
olarak Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan ve
Ukrayna’da yaşamaktadır. Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri’ne önemli miktarda
Ahıska Türk’ü göç etmiştir (Demiray, 2012, s. 881).” Bu Türkler, Türkiye Cumhuriyeti’nde
özellikle yoğun olarak Bursa ve İstanbul şehirlerinde yaşamaktadır. Türkiye’de günümüzde
tahminen 60 bin civarında Ahıska Türk’ü yaşamaktadır. İlk olarak 1992 yılında Türkiye’ye iskân
edilen Ahıska Türkleri kolaylıkla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmektedirler.
“Ağızlar bir dilin içinde çeşitlenen varyasyonlar olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda
ağızlar kök kimlik unsurlarını taşımakla birlikte, farklılaşan ve değişen yönleri de vardır. Bu
farklılaşma yüzyıllar boyu devam ettiğinde lehçe, daha ilerisinde kök dilden ayrılmış ayrı dillerin
oluşması muhtemeldir. Bugün “ata dil” veya “dil aileleri” teorileri incelendiğinde, aslında dillerin
bir kökten geldiği, coğrafi, siyasi ve kültürel farklılaşmalar neticesinde, özellikle iletişimin
kopmasıyla birlikte birçok dilin oluştuğu görülmektedir (Erdem, 2013, s. 96).”
“Ağızlar şüphesiz ait olduğu dilin zengin birer hazineleridir. Dilin içerisinde o gün olmayan
çok kelime ağızlarda varlığını devam ettirebilmektedir (Yavuz ve Telli, 2013, s. 400).” 1867
yılında Avrupalı doğubilimcilerin başlattığı Türkiye Türkçesi ağızları araştırmaları özellikle
1940’tan sonra yerli araştırmacıların da alana girmesiyle hatırı sayılır bir biçimde artmıştır
(Erdem ve Bölük, 2011, s. 408).” “Ancak hâlâ birçok bölgedeki ağızlar çalışılmamış ve
derlenmeyi beklemektedir. Derlenen yerlerde de elde edilen malzeme derlenen kayıtlarla sınırlı
kalmış, ağızların zengin malzemesinden kayıt altına alınamayan birçok veri araştırmacılar
tarafından tespit edilmeyi beklemektedir (Erdem, Kirik, Üst ve Dağdelen, 2009, s. 2523).”
“Oğuz ve Kıpçak Türklerinin kaynaşıp harmanlandığı bir coğrafya görünümü veren
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).” Ahıska Ağzı
görüldüğü gibi Türkiye Türkçesi ağızlarının bir kolu hüviyetindedir. Bulut (Bulut, 2013, s. 11291149) ile Gülensoy ve Alkaya (Gülensoy ve Alkaya, 2011)’nın ağızlarla ilgili yapmış oldukları
bibliyografya çalışmalarında Ahıska Bölgesi Ağzıyla alakalı yapılan derli toplu bir çalışmaya
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ulaşılamamıştır. Bu durum yöre ağzıyla alakalı kıymete değer bir çalışmanın olmadığının en açık
göstergesidir.
Bu eksiklikler yöre ağzıyla ilgili çalışmaların yapılmasının aciliyeti noktasında kıymetlidir.
Özellikle ağızların zamana ve mekâna karşı dirençsiz olduğunu varsayarsak, ağızlarla ilgili
çalışmaların artarak devam etmesi neticesinde Derleme Sözlüğü de zenginleşecektir.
Çalışmamızda Türkiye Türkçesinin bir kolu olan Ahıska Bölgesi Türkleri Ağzında yer alan ve
Derleme Sözlüğünde rastlanmayan kelimeler kendi içinde sınıflandırılarak verilmeye
çalışılacaktır. Ayrıca Derleme Sözlüğünde Ahıska Bölgesi Türkleri ağzında kullanıldığı şekliyle
kullanılan fakat Ahıska Bölgesi Türkleri Ağzına ait olduğu belirtilmeyen kelimeler ile Derleme
Sözlüğünde kullanılmasına rağmen Ahıska Bölgesi Türkleri ağzında farklı anlamlarda kullanılan
kelimeler de kendi içlerinde sınıflandırılarak verilecektir.
1.
a.)

Derleme Sözlüğünde Hiç Bulunmayan Kelimeler
İsimler

Abiyavlenya (Rus.): İlan
Açar: Anahtar
Addilinya (Rus.): Bölüm, şube
Aftamat (Rus.): Otomatik tabanca veya tüfek
Agranom (Rus.): Tarım uzmanı, ziraat mühendisi
Ağartı: Süt, peynir ve yoğurt gibi hayvansal gıdalar
Ağrana (Rus.): Muhafız, nöbetçi
Aho: Orman kesilerek açılmış tarla, çayır
Akent (Rus.): Ajan, muhbir
Akopı (Rus.): Siper
Akuşka: (Rus.) Pencere
Alafhana: Hayvanların kışın yemesi için hazırlanan ot, mısır sapı vb. yiyeceklerin
koyulduğu yer, samanlık
Arona: Saban, pulluk
Aşkazani (Özb.): Mide
Atol: Bölgede “kımi” olarak bilinen otun kökü
Avi: Ayı
Ayahça: Merdiven
Badiye: Geniş ağızlı tas
Baga: Ahırda büyükbaş hayanlar için ot, saman vb. konulan büyük yemlik
Beşibirli: Kadınların süs için kullandıkları takı çeşidi, beşi bir yerde, beşibirlik
Boçociya: Bir tür örümcek, örümcek ağı
Bölgi: Bir arazide bölünmüş yer
Buğari: Evlerin bacası, baca
Bulus: (Rus.) Gömlek
Cucul: Civciv
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Çadi: Mısır ekmeği
Çövrülüş: İhtilal, devrim
Çufut: Çıfıt, Yahudi
Deremet: Mahsul
Dikak: Dirsek
Gorcola: Tuluk peynirinin torbada süzülmüş ve henüz yenilecek kıvama
gelmemiş hali, yağsız, tuzsuz yöreye has bir peynir çeşidi
İskam: Tabure
Katha: Gelin başı
Kopça: Düğme
Korova: Özellikle erik ve kızılcıktan yapılan marmelat
Küncere: Küspe, hayvan yemi
Lazut: Mısır
Leçek: Başörtüsü
Lobiya: Fasulye
Pati: Patlamış mısır
Porçuklu: Havuç
Ramka: Arı kovanı
Sovuk: Soğuk
Şırat: Peynir suyu
Tada: Baba
Tavşal: Ahıska’da kadınların başlarına örttükleri büyük şal örtü
Tebehet: Tabiat, huy
Tippi: Kene
Todo (Gür.): Bebek, oyuncak bebek
Toyhana: Açık havada düğün mekanı
Tütüle: Zurna
Upravaşi (Rus.): Yönetici
Uruset: Rusya
Velesepet (Rus.): Bisiklet
Zoğ: Sırt
b.)

Sıfatlar

Aciyan: Acı bir tada sahip olan
Ahırınci (Ar. + T.) Son, sonuncu
Ağzı değişük: Farklı bir ağız veya şiveyle konuşan
Aprak: Ters
Bagati (Rus.): Zengin
Hecinni: Sinirli, öfkeli
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Tavli: Semiz
Zafli: Hızlı
c.)

Zarflar

Acından: Açlıktan, açlık yüzünden
Ahırınaçan (Ar. + T.) : Sonuna kadar
Amedeni (Rus.): Aniden
Aşah: Aşağı
Aşindi: Aha şimdi, hemen şimdi, işte şimdi, günümüzde
Aştelaynan: İşte öylelikle, işte o şekilde
Ayhuriya: Boşu boşuna
Başanaçan: Başına kadar
Bayah: Demin, az önce
Muçla-: Buruşturmak
Raza: Aniden, bir seferde, bir defa da
Sormazya: Sormadan önce
Toyumca: Doyana kadar, doyacak kadar
Vahtaçah: O zamana kadar
Yaşaduğan: Yaşadığına
Yaşap (Özb.): Yaşayıp, yaşayarak
d.)

Fiiller

Anadan ol- (Az.) Doğmak, dünyaya gelmek
Atkaz et- (Rus.+ T.): Reddetmek
Buclan-: Karıncalanmak
Çoç et-: Emeklemek, ıslatmak
Harmutla-: Suyu ılıtmak
Hırakla-: Yemeğin yanması
Kevla-: Toprağı kazmak
Koyer-: Salıvermek
Saral-: Sararmak
Susuzlan-: Susamak
Telefese: Teleşa kapılmak
Yanslan-: Yaslanmak, dayanmak
Yarval-: Yalvarmak
e.) Edatlar
Yani ki: Sanki
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f.) Bağlaçlar
Legin: Lakin
2.
Derleme Sözlüğü’nde Ahıska Bölgesi Türkleri Ağzındaki Şekliyle
Bulunmasına Rağmen Ahıska Bölgesi Türkleri Ağzına Ait Olduğu Belirtilmeyen
Kelimeler
a.) İsimler
Ahor: Ahır
Ahpun: Hayvan gübresi, fışkı
Ayakyolu: Tuvalet
Bedevra: Çatıyı örtmek için kullanılan ayrılmış ince tahta
Biçenek: Biçilmek üzere korunan otlak, çayır
Biçin: Tarla, çayır biçme işi; biçme, hasat
Bonduruh: Boyunduruk
Burç: Kışın hayvanlara vermek üzere ağaçlardan uygun yapraklı dalları kesilerek
hazırlanmış yemlik yiyecek
Car (Krg.) Yar, uçurum
Cücük: Civciv
Çinçar: Isırgan otu
Çor: Kızma, lanetleme, tepki verme, beddua
Emi: Amca
Kersan: Ağaçtan yapılmış büyük hamur teknesi
Közmek: Ahırdan hayvan gübresinin dışarı kürünmesini sağlayan küçük delik
Küncük: Susam, susam tanesi
Kürün: Çeşme önündeki su yalağı
Macar/Macarya: Kadınların alınlarına veya boyunlarına taktıkları büyük altın
Menç: Kalça
Peşkir: Havlu
Pitik: Köpek yavrusu, enik
Poşa: Çingene
Puçi: Buzağı, bir yaşına kadar olan inek yavrusu
Puş: Karın
Sabaş: Bahşiş
Sami: Boyunduruğa geçirilen, öküzlerin bağlanmasına yarayan demir ya da ağaç
çubuklar, boyunduruk zelvesi
Savuk: Soğuk
Tavar: Koyun
b.)

Sıfatlar
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Andır: Sahipsiz
Boğoza: Obur, çok yiyen, pisboğaz
Eringen: Tembel, üşengeç, üşenen kimse
Mökkem: Sağlam, dayanıklı, sağlamlaştırılmış
Tike: Küçük parça, lokma
Yüngül: Hafif, ağırlığı olmayan
c.)

Fiiller

Çeñkür-: Köpeğin kesik kesik havlaması
Çır-: Yırtmak, parçalamak
Loliklen-: Yuvarlanmak
Suvar-: Sulamak
Uyat-: Uykudan Uyandırmak
Yahan-: Yıkanmak
Yaldat-: Aldatmak, kandırmak
3.
Derleme Sözlüğünde Bulunmasına Rağmen Anlamı Eksik veya
Farklı Verilen Kelimeler
a.) İsimler
Aba: Anne
Biçek: Ot
Gedek: Doğum yapmamış 1-2 yaşındaki manda
Kikil: Pileki üstünde pişirilen küçük poğaça
Koğ: Çobanların kaldığı eve verilen isim
Kurç: Meyve sapı
Lenger: Tepsi
Türeme: Torun, nesil
Türme (Rus.): Hapis, hapishane
b.)

Fiiller

Açın-: Soyunmak, elbiselerini çıkarmak
Ataşlan-: Büyümek, kontrolden çıkmak, kızışmak
Bağla-: Kapatmak, yasaklamak
Deber-: Kımıldamak, hareket etmek
Ötür-: Zaman geçirmek
Tolan-: Geçinmek, idare etmek
Sonuç
Yapılan çalışma Ahıska ili ve yöresi ağızlarının Türkiye Türkçesi ağızları içindeki
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konumunu belirtmesi açısından önemli sonuçlar vermiştir. Bu çalışma ayrıca Türkiye Türkçesi
ağızlarının söz varlığını gösteren Derleme Sözlüğü’ne de önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu
çalışma göstermiştir ki Ahıska Bölgesi Türklerinin ağızlarında Türkçe kökenli kelimeler fazladır.
Fakat Ahıskalılar özellikle Rusça, Gürcüce, Özbekçe, Kırgızca, Arapça ve Azerbaycan
Türkçesine ait kelimeleri de kullanmaktadırlar. Bu durum coğrafya-ağız ilişkisinin bir sonucu
olmalıdır. Derleme çalışmalarının artması hem Derleme Sözlüğü’ne katkı sağlayacak, hem
Güncel Türkçe Sözlüğü geliştirecek hem de karşılaştırmalı ağız çalışmalarına zemin
hazırlayacaktır.
Ahıska Bölgesi Türkleri ağzından Derleme Sözlüğü’ne yapılan katkılar isim, sıfat, zarf,
bağlaç, edar, fiil gibi türlerine gore aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloda 150 kelime vardır
fakat Ahıska Bölgesi Türkleri ağzından Derleme Sözlüğü’ne katkı anlamında girecek kelime
sayısı çok daha fazladır. Bu kelimeler sonraki çalışmalarda toplanacak ve bölge ağzıyla ilgili daha
kapsamlı bir liste oluşturulacaktır.
Ahıska Türklerinin farklı coğrafyalara dağılmış olmaları ve yaşadıkları coğrafyanın dil
özelliklerinden de etkilendiklerini varsayarsak bölgede yaşayan Türkçenin yok olmaması adına
kelime toplama çalışmalarına başlanması büyük önem arz etmektedir. Ağızlarda yaşayan
kelimelerin insan ömrüyle beraber yok olabileceğini düşünürsek biran önce Ahıska Bölgesi
Türkleri Ağız Sözlüğü’nün oluşturulması gerekmektedir.
Ahıska Bölgesi Türkleri ağzından Derleme Sözlüğü’ne yapılan 150 kelimelik tablo şu
şekildedir:
Ahıska Bölgesi Ağzı
Derleme Sözlüğünde
Olmayanlar
Derleme Sözlüğü’nde
Olmasına Rağmen
Anlamları Eksik veya
Farklı Verilenler
Derleme Sözlüğü’nde
Olmasına Rağmen
Ahıska Bölgesi Türkleri
Ağzına ait Olduğu
Belirtilmeyen Kelimeler
Genel Toplam

İsim

Sıfat

Fiil

Edat

Zarf

Bağlaç

55

8

13

1

16

1

9

-

6

-

-

-

28

6

7

-

-

-

92

14

26

1

16

1

150 kelime
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ŞAİR YUNUS ZEYREK’İN AHISKA’SI
POET YUNUS ZEYREK’S AHİSKA
Adem CAN*
Özet:
Ahıska Türkleri iki asırdır çetin bir hayat yaşarlar. Baskıya, zulme, sürgüne ve
katliama maruz kalmışlardır. Bu felaket millî hafızada derin izler bırakmıştır. Ahıska
Türkünün yaşadığı ıstırabı anlamak için yörede yetişen halk şairlerinin şiirlerine bakmak
gerekir. Ahıska bugün de şiirin konusudur. Günümüz Ahıska şairlerinden biri de Yunus
Zeyrek’tir. Aslen Ahıskalı olan şair, yazdığı şiirlerle yurt sevgisini canlı tutmaya
çalışmaktadır. Zeyrek’in Ahıska’sı uzaktan seyredilen bir mazi cennetidir, şiiri ise bu kayıp
cennet için söylenmiş hüzünlü bir ağıt gibidir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Ahıska şiiri, Yunus Zeyrek
Abstract: The Ahiska Turks live a tough life for two centuries. They are subjected
to oppression, persecution, exile and massacre. This catastrophe left deep marks in the
national memory. It is necessary to look at the poems of the local poets who grow up in the
region to understand the suffering that Ahsika Turk has lived. Ahiska is topic of the poetry
in today, too. One of today’s Ahska poets is Yunus Zeyrek. The poet, who is originally
Ahiska, is trying to keep the love of the country alive with the poems he writes. Poet
Zeyrek’s Ahiska is a far-sighted paradise and his poem is like also a sad lament said for the
lost pradise.
Key Words: Ahiska, poetry of Ahiska, Yunus Zeyrek
Giriş
Zulme maruz kalan milletler yaşadıklarını dünya kamuoyuna duyurabilmek için her imkânı
kullanırlar. Kimi zaman küçük bir haber yazısı, trajik bir mektup veya bildiri; ilginç bir fotoğraf
karesi, hatta basit bir karikatür onlar için kısa vadede umulmadık neticeler doğurabilir. Uzun
vadede ise bilim ve sanat eserleri gibi daha kapsamlı ve mütekâmil çalışmalara ihtiyaç vardır.
Özellikle edebiyatın bu konuda ne kadar etkili olduğu bilinen bir hakikattir. Yirminci yüzyılın
demir-perde Sovyetler Birliği’nde nelerin olup bittiğini Türkiye ilk önce Cengiz Aytmatov,
Cengiz Dağcı, Bahtiyar Vahapzade vb. yazar ve şairlerin eserlerinden öğrenebildi. Bu sebeple
mazlum milletlerin yaşadıkları zulmü dünyaya duyurmada edebiyat mühim bir vazife ifa eder.
Ancak edebî eser konusunda her millet yeteri kadar şanslı olmayabilir.
Çok talihsiz bir tarih yaşayan Ahıska Türkleri, seslerini dış dünyaya duyurmada bir asırdır
büyük zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu yüzden akrabalık bağlarıyla bağlı oldukları Türkiye’de
bile yakın zamana kadar hakkıyla tanındıkları söylenemez (Zeyrek, 2001, 183). 1990’larda
Ahıska Türklerinden bahseden gazetelerimiz, kafa karışıklığına sebep olacak haber yazıları
neşretmiştir. (Faigov, 2015, 157). Ahıska Türklerinin tarihlerini takip edebileceğimiz yerli
kaynaklar hâlâ sınırlı sayıdadır (Zeyrek, 2001, 185). Günümüzde bu coğrafyadan bahseden edebî
eser sayısı da fazla değildir. Aslında buna şaşırmamak gerekir, çünkü Anadolu’nun herhangi bir
bölgesi için de aynı durum vakidir. Hatta olağanüstü bir hâdisenin yaşanmış olması da neticeyi
değiştirmez. Mesela Çanakkale Savaşı edebiyatımızda layık olduğu ilgiyi görmemiştir. Hâlbuki
bu savaşın bir benzeri olan Truva Savaşı, bütün Batı edebiyatını besleyen Homeros Destanları’yla
anlatılmıştır. Diğer yandan millî tarih şuurunu geliştirmek ve sonraki kuşaklara aktarmak için
*
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böyle büyük zaferleri sanat ve edebiyat eserlerine mal etmek şarttır. Savaşlarda zarar görüp zulme
uğrayan halklar için ise yaşananların dünyaya duyurulması kimi zaman hayati öne taşır. Bu
sebeple Ahıska’yı anlatacak güçlü edebiyat eserlerinin burada yaşanan felakete dikkat çekmede
müstesna bir değeri olacaktır.
Aslında Türk edebiyatı Ahıska’nın acısına bütün bütün kayıtsız kalmamıştır. Son iki yüz
yıllık dram bu bölgede yetişen halk şairleri tarafından acı bir hatıra olarak terennüm
edilegelmiştir.
Ahıska gül idi gitti
Bir ehli dil idi gitti
Söyleyin Sultan Mahmud’a
İstanbul kilidi gitti
(Zeyrek, 2001, s. 15)
mısraları hâlâ bölge insanının kulağındadır. Ancak 1944’te yurtlarından sürgün edilen bu mazlum
halk bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hatırlanmaz olmuştur. Hâlbuki gençleri, II. Dünya
Savaşı’nda cepheye gönderilirken kadın, çocuk ve yaşlıları ölüm yolculuğuna çıkarılan
Ahıskalıların hayatta kalmaları her şeyden önce hatırlanmalarına bağlıdır. Öyle anlaşılıyor ki
onları zor zamanlarında hatırlayan ve bu zulmü dış dünyaya anlatan çok kimse yoktur. Özellikle
Türkiye Cumhuriyet’nin bu konuda iyi bir sınav vermediğini kabul etmek gerekir (Zeyrek, 2001,
38). Zira Türkiye’de bu faaliyet istisna kabilinden birkaç kişinin hususi gayretiyle
sürdürülegelmiştir. Araştırmacı, yazar ve şair Yunus Zeyrek Türkiye’de kendini bu davaya
adayanların başında gelir.
Yunus Zeyrek’in Şiirinde Ahıska
Dedelerinin 1828 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Ahıska’dan gelip Posof’a yerleştiğini
söyleyen Yunus Zeyrek, (Zeyrek, 2006, Mayıs) kendisini bu kadim yurdun tanıtımına
vakfetmiştir. 2004-2007 yılları arası Uluslarası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığını
da yürüten yazar; tarih ve edebiyat sahasında yazdığı muhtelif eserlerin yanı sıra 2004’ten beri
Bizim Ahıska adıyla bir de dergi çıkarmaktadır. Dergiyle birlikte fotograf sergisi, televizyon
programları gibi etkinliklerle Ahıska meselesini canlı tutmaya çalışmaktadır. Son dönemde
Ahıskalıların Türkiye’de gündem olması, hatta Türkiye’ye kabulünde Zeyrek’in katkıları göz ardı
edilemez.
Araştırmacı, yazar ve dergi editörü olan Yunus Zeyrek aynı zamanda şairdir. Şiirlerini
1998’de Bu Yolda adlı bir kitapta toplayan şair, bu tarihten sonra da şiiri yazmaya devam etmiştir.
Posoflu Âşık Zülâlî ve Hanaklı Mazlûmî gibi bölgede yetişmiş şairler hakkında araştırmaları
bulunan Yunus Zeyrek’in, şiirlerinde Ahıska’ya geniş bir yer verdiği görülür. Denilebilir ki
Zeyrek, Türkiye’deki Ahıska şairidir. Dolayısıyla geçmişten günümüze Ahıska’nın ıstırabına
tercüman olan yöre şairlerinin günümüzdeki temsilcilerindendir.
Ahıska’yı Yunus Zeyrek’in şiirilerinden okumak, kaybedilmiş vatan toprağının hasretini
yeniden yaşamaktır. Bu sebeple Zeyrek’in şiirine “daussıla hüznü” hâkimdir, demek yanlış olmaz.
Koşmadan gazele, kıt’adan serbest şiire kadar değişik biçimler deneyen Posoflu şairin şiiri
neredeyse daimi bir gurbet hâlinin ifadesidir; bir başka deyişle gurbet burcundadır. O Dağlar’ın,
Gurbetteyim şimdi ben
Önce aklıma adı gelmez o dağların
Mor çalılıklar girer kanıma
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Sonra rengin bin türlüsüyle
Kendi gelir yakınıma.
(Zeyrek, 1998, s. 37)
mısraları, gurbetteki şairin zihnen memleketinde yaşaması demektir. Bu duygunun sık sık
çocukluk hatıralarına dönüştüğü görülür. Çünkü şairin memleket hatırası çocukluk hatırasıdır:
Dağları kızaklarla aştığımız zamandı,
Beyaz yakalı talebeydim uzaklarda;
Tatil dediler bir gün, düştük yollara,
Kucağına atılmak için annemizin…
(Zeyrek, 1998, s. 39)
Şair bu amansız coğrafyanın daha cazip olan baharını ve yazını sever:
Nazlı gelindir şimdi tarlalar
Rüzgâr savurur saçlarını
Çıngırak şarkısı sarar
Dağ yamaçlarını.
(Zeyrek, 1998, s. 41)
derken bu sevgi buram buram hasret kokar. Söz konusu hasreti tam olarak anlamak için şairin
“sevdim” redifli gazelini bütün olarak okumak gerekir:
Ak bulutlar içinde ayın nazını sevdim
Gazi toprakların kışını yazını sevdim.
Dağlarımın koynunda ağlayan âşıkların
Mızrabıyla göz yaşı döken sazını sevdim.
Buz pınarlara mendil sallar turna katarı
Yüzer göllerde ördeğini kazını sevdim.
Günü çalınmış yurdumda dağlara asılı
İnci ışık döken zühre yıldızını sevdim.
Ak yüzünde tarihin ak destanı okunan
Eli nasırlı bir ananın kızını sevdim.
(Zeyrek, 1998, s. 63)
Yunus Zeyrek’in şiirlerinde memleket doğup büyüdüğü Posof’la sınırlı değildir. Belli ki
şair, eski Atabek yurdunu memleket kabul etmektedir. Hatta bazı şiirlerinde bu yurdun adı
Kafkasya olarak geçer. Bu coğrafyada yaşamış olanlar için Kafkas dağları bazı sembolik anlamlar
da taşır. Şari “Kafkas” başlıklı şiirinden onu Kafdağı’yla bir tutmaktadır:
Ey Kafdağı, Kafkas dağı,
Güleri solgun yas dağı,
Dağlar içinde dünyanın
Taşı toprağı has dağı.
Klasik kozmografya bilgisine göre arzı çevreleyen Kafdağı, yüceliği temsil eden zengin bir
semboldür. Daha ilk mısrada şair, Kafdağı’nın bütün tedailerini Kafkas dağlarına aktararak
yurdunu efsanevi bir mekâna dönüştürmüştür. Bu toprakların hüviyeti, üzerinde yaşayan
milletlerden ayrı düşünülemez. İnsan vatan toprağıyla kader birliğine inanmak istediğinden onu
kendi derdiyle hemhâl olacak keyfiyette tasavvur eder. “Fark etmez anne toprak ölüm
maceramızı” diyen Yahya Kemal’in, ölümümüz karşısında kayıtsız kalan vatan toprağını hayretle
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karşılaması bundandır. Dolayısıyla aşağıda yer alan mısralarda olduğu gibi vatan coğrafyasının
tabii hayatı millî hayatla izah edilmek istenir:
Neler geçti ak başından?
Ayrıldın can kardaşından,
Ağlayarak akan suyun,
Birikti kaç göz yaşından…
(Zeyrek, 1998, s. 78)
Ak saçlı ihtiyar Kafkas dağı neşesi gibi kederini de üzerinde yaşayan milletten aldığı için
buradaki tabii hadiselere insani özellikler yüklenir. Artık Kafkasya’ya ait her varlık onun bir uzvu
olur. Böylece vatan mefhumu müşahhas bir varlığı bürünür:
Yeşil gölde suna Kafkas
Seherlerde dua Kafkas,
Olacak bir kutlu günde
Yuvalara yuva Kafkas.
(Zeyrek, 1998, s. 79)
Yunus Zeyrek’in Kafkasya için yazdığı başka şiirleri de vardır. Kafkas’a Şiir’de Zeyrek
Kafkasya’yı kadim bir Türk yurdu olarak yâd eder. 93 Harbi’nden sonra kızıl zincirlere vurulan
bu Dede Korkut diyarı şimdi artık esaretin kara bulutları altında ezilmektedir. Şair bu eski Türk
yurdunu başka milletlerin işgal etmiş olmasına katlanamaz.
Kafkasya Türk milletinin hafızasında derin izler bırakmıştır. Aslında bu coğrafyanın tarihi
Türklerle başlamaz. (Resulzade, 1993, 3) Asya’nın batısındaki bu dağlık bölge, hususi bir
yerleşim yeri olarak pek çok milletin vatanı olmuştur (Dursun, 2001, s. 157). Hatta mezkür
milletlerin mit ve efsanelerine kadar sirayet etmiştir. Yukarıdaki şiirde telmih edilen Promete miti
bu dağların yalçınlığı kadar kutsiyetini de ima eder. Kafkasya’yı yurt tutan toplumların
kendilerine kadar gelen Kafkasya kültünü temellük ettiklerinde şüphe yoktur. Tarih boyunca
muhtelif milletlerin, söz konusu müşterek kültürü sahiplenmesi bundan mütevellit olmalıdır. Bu
bölgeyi çok eskiden beri yurt tutan Türkler de Kafkasya kültüne sıkı sıkıya bağlıdırlar. I. Dünya
Savaşı sonrası Rusya’daki Bolşevik İhtilali’yle birlikte bu bölgede kurulan otonom yapıların
kendilerini Kafkasya kültüne dayandırmak istemeleri sebepsiz değildir. Sadece Azerbaycan
Türkleri 1923’ten sonra Türkiye’de aynı geleneği devam ettiren birbirinden farklı Kafkasya isimli
pek çok dergi çıkarmışlardır (Can, 2007, 119). Belli ki Kafkasya ve çevresindeki Türk halklar
kendilerini Kafkasyalı hissetmektedirler. Bu manada Kafkasya, Ahıska Türkleri için Ahıska’yı
da içine alan daha geniş bir vatanın adıdır. Yunus Zeyrek Kafakasya konulu şiirleriyle Ahıska’yı
da anlatmaktadır.
Hakikatte Şair Yunus Zeyrek’in Ahıska’sı, doğrudan doğruya bu toprakları için yazdığı
şiirlerinde aranmalıdır. O zaman şairin, dede yurdu olan Ahıska’yla özdeşleştiği görülecektir.
Ben Ahıska’yım ben Ahıska’yım
Tarihin en parlak sayfalarına sor
Ben Ahıska’yım, yüz yılın mahkûmuyum
Şimdi gör beni, şimdi gör.
(Zeyrek, 1998, s. 82)
Teması vatan sevgisi olan şiirlerde öznenin/benin, yurdunu kendi nefsinde temsil etme
arzusu sıklıkla görülen bir hâdisedir. Erdem Bayazıt’ın bir şiirinde özne, vatanına şöyle
seslenmektedir:
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Elveda vatanım; doğduğum toprak!
Bedenimin eczası;
Akan suyu biten meyvası
Damarlarımda kan olan!
Acizlendiğimde gözyaşları dökerek
Üstünde umutlar yeşerttiğim;
Sokaklarını, bahçelerini, çeşmelerini ezbere bildiğim.
(Bayazıt, 2017, s. 181)
Fakat Zeyrek’in mısralarında özne, vatandan bahseden bir anlatıcı değil, vatanın bizzat
kendisidir. Bölge tarihine vâkıf olan şair, vatanı genellikle mazi olarak duymaktadır. Ahıska şairi,
vatanının saadet zamanını şu mısralarla dile getirir:
Bir zamanlar El’im vardı, tuğum vardı
Türküler söylerdim sesim soluğum vardı
Kafkas ellerinde düşman çatlatan
Mutluluğum vardı
(Zeyrek, 1998, s. 82)
Osmanlı devletinin parlak zamanlarında mutena bir vatan toprağıdır Ahıska (Kırzıoğlu,
2013, 16). Layık olduğu hürmeti gören Ahıska Türk’ü huzurlu bir hayat yaşar (Hacılı, 2009, s.
26):
Bey geldim Âl-i Osman’a, paşa kaldım
Tez geçti baharım bir bitmez kışa kaldım
Şimdi ne bilir kimse, ne anar beni
Derdimle ıstırabımla başbaşa kaldım.
(Zeyrek, 1998, s. 82)
Fakat Rus işgaline uğrayan serhat şehrin bütün saadeti bir daha geri dönmemek üzre yok
olmuştur. Vatan için bundan sonrası iki yüz yıllık büyük bir felakettir.
Moskof geldi, kahramanca dikildim
Uğursuz bir günün seherinde yandım yıkıldım
Bilmezsiniz âh bilmezsiniz
Kaç defa burcumda benenimde söküldüm.
Yurdum yuvam elde kaldı, virân oldu
Azgur, Ahılkelek, Koblıyan talan oldu
Zaman geçti, yüz yıl oldu
Tarihim şerefim kardeş indinde yalan oldu.
(Zeyrek, 1998, s. 82)
Şiirin öznesi “Ben Ahıska’yım” demek suretiyle tekrar kendini hatırlatarak sözü Ahıska
Türklerinin yaşadığı son büyük felakete getirir:
Ben Ahıska’yım, ellerin hasıyım
Orta Asya çöllerinde sürgünler sevdasıyım
Tütmeyen ocaklarda elleri koynunda
Binlerce ananın kara yasıyım.
Özbek ülkesinde dökülen kan benim
Fergana vadisinde figan benim
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Kardeş hanesinde ansızın hançerlenen
Gözü yaşlı, gönlü yaralı mihman benim.
(Zeyrek, 1998, s. 83)
Ahıska Türklüğünün tarihte yaşadığı en büyük felaketlerden biri şüphesiz 1944
sürgünüdür. Bu sürgünde Ahıskalılar yurtlarından atılmakla kalmamış, zor şartlarda uzun bir
yolculuğa çıkarılarak âdeta ölüme mahkûm edilmişlerdir. Özbek bozkırına varabilenler ise kırk
beş sene sonra ikinci bir zulumle karşı karşıya bırakılmış ve yeniden göçe zorlanarak Rusya’nın
değişik bölgelerine dağıtılmışlardır. Böylece yurtlarından sökülüp atılan bir millet siyasi olarak
ezilip yok edilmiştir. Bu zulüm Ahıska şairi Yunus Zeyrek’i derinden etkilemiştir. Zeyrek’in
Ahıska şiirleri zulümden doğan teessürün ifadesidir. Bu teessür, 1944 adlı şiirde uzun bir tarihin
kısa bir özeti biçiminde tecessüm eder:
1944
Kardaş, Ahıska’dan haber vereyim,
Bu yıl mahşer oldu kışımız bizim.
Yarılsın kara yer, kabre gireyim,
Kemâle ermeden yaşımız bizim.
Cenge çıktık, galip geldi ordumuz,
Al bayrağın gölgesiydi derdimiz,
Kapandı bahtımız, gitti yurdumuz,
Bağlandı Urus’a başımız bizim.?
Kahpe felek bize gör neler etti,
Talimsiz civanlar vuruşa gitti,
Şeyda bülbül sustu, baykuşlar öttü,
Kâbus oldu gayrı düşümüz bizim?
Sıtalin, Beriya, zâlimler başı,
Zehir etti bize ekmeği aşı,
Dört yana savurdu bacı kardaşı,
Kim bilir ne yanda eşimiz bizim.
Biz gitmeden talan oldu malımız,
Haramî elinde kovan balımız,
Çöllere serpildi nice ölümüz,
Yoktur kefenimiz, taşımız bizim.
Viran olsun kanlı Mugaret Düzü,
Bu düzde vagona koydular bizi,
Feryat figan etti gelini kızı,
Hazar’da çalkandı yaşımız bizim.
Tren bizi Urallardan aşırdı,
Bir kış günü Türkistan’a düşürdü,
Soğuktan dereler dağlar üşürdü,
Yaban otlar oldu aşımız bizim.
Burda kalmaz, bir gün yurda döneriz,
Zâlimleri lânet ile anarız,
Kanat açar yuvamıza konarız,
Şen olur içimiz dışımız bizim.
(Zeyrek, 2009, Yaz)
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“15 Kasım’ın acı hatırasına” ithaf edilen bu şiir, Yunus Zeyrek’in bir televizyon
programında belirttiğine göre Yahya Kemal’in 1918 şiirinden mülhemdir (Zeyrek, 2017, Ocak).
Kendi Gök Kubbemiz şairi söz konusu şiirinde,
Ölenler öldü, kalanlar mustarip kaldık.
Vatanda hor görülen bir cemaâtiz artık.
(Beyatlı, 2007, s.44)
diyerek I. Dünya Harbi sonrası Türk milletinin dramını gözler önüne sermiştir. Türk edebiyatında
çok az metin harpten yenik çıkan Osmanlının durumunu bu şiirde olduğu kadar veciz bir biçimde
ortaya koyabilmiştir. Şiirin bir başka hususiyet her şeye rağmen Müslüman Türk milletini
umutsuzluğa düşmekten men etmesidir. Şiir,
Fakat bu çok süremez, mutlak şafak sökecek.
Ateş ve kanla siler, bir gün, ordumuz lekeyi,
Bu, insanoğluna bir şeyn olan Mütâreke’yi.
(Beyatlı, 2007, s. 44)
mısralarıyla biter. İşte şiirin diğer türlerden farkı da budur. Onun bir ayağı daima istikbaldedir.
Tarih mazinin musahabesini yapar, diğer beşerî bilimler de ancak tamamlanmış olgular üzerine
söz söylerler. Yalnız sanat ve özellikle şiir, bugünden gelecek için söz ettiği gibi gelecekten de
bugün için söz etme keyfiyetini vazife bilir. Aristo’nun hakikati anlatma bakımından şiiri tarihe
üstün tutması sebepsiz değildir. (Aristoteles, 2005, s. 35) Ahıska şairi, şiirin bu hususiyetine vâkıf
olmalı ki 1944 kıyımının tarihini yazmakla yetinmeyip şiirini de söyleme ihtiyacı duymuştur.
Mezkûr felaketi haber vererek başlayan şiir daha ikinci dörtlükte muzaffer Ahıska Türk’ünün
talihsizliğine işaret eder. Metnin bundan sonraki planı ise esaretle başlayıp sürgüne kadar devam
eden bu zülmün tarihini kronolojik biçimde mısra mısra geliştirmektedir. Yahya Kemal’in şiiri
gibi Zeyrek’in şiiri de umutla biter:
Burda kalmaz, bir gün yurda döneriz,
Zâlimleri lânet ile anarız,
Kanat açar yuvamıza konarız,
Şen olur içimiz dışımız bizim.
Umudunu kaybetmiş bir millete istikbalden söz etmek kolay değilse de onu istikbaline
inandırmak hakikaten zor olmalıdır. İşte şiirin tam da böyle zor zamanlarda umut telkin eden
sihirli bir gücü vardır. Fakat şair, bundan altı yıl öncesine kadar taşıdığı yurda dönme umudunu
son eserlerinde yitirmiş görünmektedir. Ocak 2017’de yazdığı, aynı vakayı anlatan Koçayı’nın
On Beşinde şiirde vatana dönmekten söz edilmez (Zeyrek, 2017, Kış). Hatta Ahıska şairi kendini
bu akıbete önceden hazırlamış gibidir. 1994’te Diyanet Dergisi’nde “Ahıskalı kardeşlerime”
ithafıyla neşredilen Her Birimiz Başka Yerde başlıklı şiirde Ahıska Türk’ünün parçalanmışlığını
şöyle dile getirir:
Yurdum nerde yuvam nerde
Suyum nerde havam nerde
Yaylam nerde ovam nerde
Her birimiz başka yerde.
Kaç diyarda mezarımız
Gökte kaldı nazarımız
Namsız kayıp hezarımız
Her birimiz başka yerde.
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(Zeyrek, 1998, s. 86)
Bu şiirde yurda dönme umudu tek mısralık bir duadan ibarettir: Rabbim kavuştur vatana.
Yunus Zeyrek’in bir de gerçek sahiplerinden geriye kalan kimsesiz Ahıska’sı vardır ki
kanaatimizce şairin ibdâ muharriki budur. Bu yolda’da yer alan ve hocası Fahrettin Kırzıoğlu’na
ithaf edilen “Ahıska” başlıklı şiir, tam da böyle bir memleketi anlatır:
Ahıska
Bir gül mevsiminde seyrine gittim,
Hani goncan, hani gülün Ahıska?
Baktıkça hâline kahroldum bittim,
Korlanır mı bir gün külün Ahıska?
Güneş orda batmış, ay orda batmış,
O altın sabahlar uykuya yatmış,
Âşıklar sazını elinden atmış,
Tutulmuş söylemez dilin Ahıska.
Evlâdın ağulu şerbetler içmiş,
Seyranın düğünün devranı geçmiş,
Yuvalar bozulmuş, turnalar uçmuş,
Bulanmış ırmağın gölün Ahıska.
Dirliğin düzenin oban bozolmuş,
Yazık, alın yazın böyle yazılmış,
Kavim kardaşından bağın çözülmüş,
Yaman esmiş kara yelin Ahıska.
Hani müezzinin, hani minaren
Şerha şerha olmuş kanıyor yaren
Ayağa kalkmaya yok mudur çaren
Doğrulur mu acep belin Ahıska?
(Zeyrek, 1998, s. 105)
Anlatıcı öznenin gözlemlerini değerlendirmek biçiminde kurgulanan şiir, bütün saadetini
kaybeden Ahıska’nın öznel bir tasviridir. Şiirde müreffeh maziden mahzun hâle sürüklenen bir
vatan imgesinden söz edilebilir. Bu hâliyle şiir, bir memleket ağıtı sayılabilir. Ağıt türünün temel
işlevi yaşanan acıyı büyüterek dikkatleri kaybedilen varlık üzerine çekmektir. Aslında böylece o
varlık veya kişi bir zaman için unutulmaktan kurtarılmış olur. Dolayısıyla bu şiir, dünyanın
değişik yerlerine dağılan Ahıskalılarda yurtlarına karşı ilgi uyandırmayı amaçlamaktadır. Onun
için kaybedilen mazinin güzelliği vurgulanarak vatana tekrar dönülmesi gerektiği ima edilir. Altın
sabahların uykuya yatması başka türlü tefsir edilemez. Ancak bu çok zayıf bir temennidir.
Nitekim son mısradaki Doğrulur mu acep belin Ahıska sözü şairin sarsılan güvenini ifade eder.
Burada asıl dikkate değer husus elden çıkan vatanın viran olması ve yozlaşmasıdır.
Sonuç
Kadim bir Türk yurdu olan Ahıska, Osmanlı ile Rusya arasında kalmanın bütün zorluklarını
yaşamış talihsiz bir memlekettir. Bu sebeple son iki yüz yıldır Ahıska Türkü ıstıraplı bir hayat
yaşamıştır. Baskıya, zulme, sürgüne, katliama maruz kalan bu millet çetin bir var olma mücadelesi
vermiştir. Dolayısıyla Kafkasya’nın siyasi tarihinde Ahıska mühim bir yer tutar. Ahıska’yı
bilmek, yakın dönem Türkiye tarihini kavramak için de şarttır. Zira bu topraklar tarihî ve kültürel
anlamda Türkiye’nin bir parçasıdır.
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Ahıska’yı hakkıyla tanımak için halk biliminden edebiyata, tarihten dile, mimariden
musikiye kadar pek çok alanda birden geniş araştırmalar yapmak gerekir. Bu araştırmaların her
biri karşımıza muhtemelen bilmediğimiz Ahıskalar çıkaracaktır. Bu cümleden olmak üzere bir de
şiirlerin ve şairlerin Ahıska’sı vardır. Posoflu Müdamî, Ahıskalı Âşık Gülâlî, Posoflu Âşık Zülâlî,
Posoflu Âşık Fakirî, Hanaklı Mazlumî vb. yöre şairlerinden etkilenen Yunus Zeyrek, yazdığı
şiirlerle sadece dikkatleri Ahıska mezalimine çekmekle kalmamış, aynı zamanda Ahıska
sevdasını diri tutmaya da çalışmıştır. Ancak Zeyrek’in Ahıska’sı uzaktan seyredilen bir mazi
cennetidir. Şiiri ise bu kayıp cennet için söylenmiş hüzünlü bir ağıttan ibarettir. Kısacası bu
şiirlerde kayıp bir cennet vatanın imgelendiği söylenebilir. Tıpkı şu mısralarda olduğu gibi:
Persat Dağlarında seyran ederdik,
Dünyanın cenneti, burası derdik,
Kanatlanır yıldızlara giderdik,
Şimdi masal oldu çağımız, eyvah!
(Zeyrek, 2012, 15 Kasım)
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AHISKA’DA KALAN TÜRKÇE
TURKISH REMAINED IN MESKHETIA
Minara ALİYEVA ÇINAR*
Özet
Kafkasya, tarih boyunca birçok topluluk ve medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bu bölgenin
etnik ve kültürel yapısının oluşumunda Türklerin veya Türk kültür dairesinde yer alan toplumların büyük
katkısı olmuştur. Gürcistan’ın güneyinde bulunan ve Atabek Yurdu’nun merkezi olan Ahıska bölgesinde
Türklerin varlığı MÖ. 720’lere dayanmaktadır. Kimmerlerin bölgeye gelmesiyle ve daha sonra farklı
dönemlerde sırasıyla Sakaların, Hunların, Sabirlerin, Bulgarların, Avarların, Hazarların, Kıpçakların
bulundukları veya yerleştikleri de bilinir. XI. yüzyıldan sonra bu bölgede Altınordu, İlhanlılar, Timurlular,
Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar da etkili olmuştur. Türklerin bu
bölgeye gelişiyle birlikte Türkçe bölgede konuşulan diller arasında yerini almıştır.
Türkçe, yakın tarihe kadar bu bölgede lingua franca olarak kullanılmıştır. Bu dil, genel olarak 1944
sürgününe kadar bölgede nüfus çoğunluğunu teşkil eden Ahıska Türklerinin kullandıkları dildir.
Sürgününden sonra ise giderek azalmakla beraber yine de varlığını sürdürmüştür. Şu sıralar Gürcistan’ın
Ahıska bölgesinde Türklerin kalmamasına rağmen Ahıska Türkleriyle bir arada yaşamış ve onlarla birlikte
Türkçe konuşmuş Gürcü, Ermeni, Rum ve Acaralıların son temsilcileri hala hayatta ve bu dili anadilleri
kadar maharetle kullanmaktadırlar. Sadece dilini değil aynı zamanda Türklerin kültürünü de muhafaza
etmektedirler.
Bu bildiride, coğrafî açıdan Güney Kafkasya bölgesinde bulunan ve Türkiye ile sınırı olan
Gürcistan’ın güneyinde yer alan Ahıska bölgesindeki günümüzde hala varlığını sürdüren Türk dili ve
kültürü üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ahıska ağzı, lingua franca, ağız araştırmaları, Ahıska, Atabek Yurdu.
Abstract
The Caucasus is a region having hosted many societies and civilizations throughout the history.
Turks or societies included within the Turkish cultural sphere have made great contribution to the formation
of the ethnic and cultural structure of this region. The existence of Turks in the Meskhetian region, the
center of the lands of Atabeg and located in the south of Georgia, dates back to 720 B.C. It is known that
after the Cimmerians, Sakas, Huns, Sabirs, Bulgarians, Avars, Hazars, Kipchaks came to or settled in the
region in the following different periods. After the 11th century, Golden Horde, Ilkhans, Timurs, Seljuks,
Karakoyuns, Akkoyuns, Safavids and Ottomans became effective in this region, too. Together with the
coming of Turks to this region, Turkish became one of the languages spoken in the region.
Turkish had been used as a lingua franca in this region until recently. This language is the one
generally used by the Meskhetian Turks composing the majority of the population until the 1944 exile.
Although it started to fade away following the exile, it has maintained its existence. At present, although
there are no Turks left in the Meskhetian part of Georgia, the last representatives of Georgians, Armenians,
Rums and Adjarians having lived and spoken Turkish together with the Meskhetian Turks are still alive
and using this language as proficiently as their mother tongues. They have protected not only the language
but also the culture of Turks.
In this paper, the Turkish language and culture, which still maintains its existence today in the
Meskhetian region geographically located in the South Caucasus, in the south of Georgia sharing borders
with Turkey, was investigated.
Key Words: Meskhetian dialect, lingua franca, dialect studies, Meskhetia, the Land of Atabeg.
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Giriş
Kafkasya, tarih boyunca birçok devletin, imparatorluğun hâkimiyetine girmiş, pek çok
topluluk ve medeniyete ev sahipliği yapmış önemli stratejik özellikler taşıyan bir bölgedir.
Kafkasya’ya kuzeyden gelen Kimmer ve İskit gibi proto-Türk kavimler ile Hun, Bulgar, Alan,
Hazar, Kıpçak gibi Türk kavimleri, Karadeniz yoluyla batıdan gelen eski Yunan, Roma, Bizans,
Ceneviz ticaret kolonileri, Anadolu ve Ön Asya’dan gelen çeşitli medeniyetler Kafkas halklarının
kültürleri ile birleşerek günümüzdeki Kafkas etnik ve toplumsal yapısını şekillendirmişler,
Kafkas kültürünün meydana gelmesinde önemli rol oynamışlardır (Tavkul, 1997, s. 140).
Bölgenin sosyo-kültürel yapısının oluşmasında yukarıda adı geçen kavimler arasında
Türklerin veya Türk kültür dairesinde yer alan toplumların katkısı hayli fazla olmuştur: Sakalar,
Hunlar, Göktürkler, Bulgarlar, Sabirler, Avarlar, Hazarlar, Ogurlar, Kıpçaklar, İlhanlılar, AltınOrda Hanlığı, Timurlular, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar
gibi birçok Türk kökenli devlet, bölgede hâkimiyet kurmuş ve etkilerini hissettirmiştir.
Kafkasya etnik yönden hem en çeşitli hem de en karmaşık bir bölge olarak bilinmektedir.
Bu bölgede yaşayan otuzdan fazla etnik grubun oluşturduğu nüfus, genel olarak iki gruba
ayrılmaktadır: Müslüman ve Hıristiyanlar. Bu bölgede hâkim olan bu dinî ayırım, belirleyici bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunda Osmanlı Devleti zamanında belirlenmiş olan millet
sisteminin etkileri de görülmektedir. Şöyle ki, Gürcistan’da Türkçe bildiği düşünülen birisine
“Türkçe biliyor musunuz?” diye sorulduğunda soruyu anlamadıkları anlaşılıyor. “Müslümanca
bilir misiniz?” diye sorulduğunda “Bilirim.” cevabı geliyor ve kişi Türkçe konuşmaya başlıyor.
Müslümanlık ile Türklük yer yer eşanlamlı olarak kullanılıyor.
A. K. Uşakov’un kaleme aldığı ve 1843 yılında üç cilt halinde neşrettiği “İstoriya voyennıh
deystviy v Aziatskoy Turtsii v 1828 i 1829 godah” (1828 ve 1829 yıllarında Türkiye’nin Asya
bölgesinde askerî harekâtlarının tarihi) adlı çalışmasının ilk cildinde Kafkasya bölgesinde
yaşayan Müslüman nüfusunun, erkeklerin sayımına göre 660 binin üzerinde, Hıristiyan
nüfusunun ise 333 binin üzerinde olduğunu kaydetmektedir (Uşakov, 1843-I, s. 40). Bu tabloya
göre, Türk-Müslüman kesiminin bu bölgedeki varlığı Türk olmayan kesime göre iki kat fazladır.
Yakın tarihe kadar bu bölgede Osmanlı İmparatorluğunun etkisi çok fazla hissedilmiştir.
Rusya devletinin bölgeyle ilgilenmesi 1547’de Rus Çarlığının kurulması ve bir imparatorluk
haline gelmesinden sonra başlamıştır. Rusların Kafkas bölgesinde hâkimiyet kurma ve sıcak
denizlere inme arzularından dolayı, bu bölgede hızlı bir hâkimiyet mücadelesi ortaya çıkmıştır.
Osmanlı devleti bölgedeki gücünü arttırmak için 17. yüzyılın başlarından itibaren 1917 Rus
ihtilaline kadar Rusya ile birçok savaş yaşamıştır. Hâkimiyet zaman zaman Rusların, zaman
zaman Türklerin eline geçmiştir. Ancak bölge halklarının uzun yıllar Türk devletlerin
egemenliklerinde olmaları ve büyük çoğunluğunun Osmanlı ile aynı din ve kültüre sahip olmaları,
bu savaşlar sırasında bölge halklarının kendi tarafında olmalarını sağlamıştır (Dikkaya, 2013, s.
139).
Kafkas Dağları, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında güneydoğu ve kuzeybatı paralelinde
uzanan ve yüksekliği orta kısımlarında beş bin metreyi aşan sıradağların adıdır. Bu bakımdan
Kafkas sıradağları, gerek coğrafî bakımından gerekse tarihî, etnik ve sosyo-kültürel sınırlar
açısından Kafkasya’yı ikiye ayırmaktadır: Kuzey Kafkasya (Çerkes, Abaza, Nogay, Karaçay,
Kabartay, Balkar, Kumuk, Oset, Çeçen-İnguş, Dağıstan) ve Güney Kafkasya (Azerbaycan Türkü,
Gürcü, Svan, Megrel, Laz, Ahıska Türkleri).
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Bu bildiride coğrafî açıdan Güney Kafkasya’da bulunan ve Türkiye ile sınırı olan
Gürcistan’ın güneyinde yer alan, verimli toprağıyla, doğasıyla, akarsularıyla eşsiz güzelliklere
sahip olan Ahıska bölgesindeki günümüzde de hala varlığını sürdüren Türk dili ve kültürü
üzerinde durulmuştur.
Ahıska şehri; Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Kafkasya
bölgesinin güneybatısında, Gürcistan toprakları içinde yer alan, çok eski bir Türklük yurdunun
merkezidir. Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu’sunda yer alan Atabek Yurdu’nun kültür başkenti
idi. Bu bölge, şimdiki Gürcistan’da bulunan Ahıska’dan başlayarak Ardahan, Artvin, Kars,
Erzurum ve Ağrı ilinin bazı ilçelerini, hatta Bayburt ve Gümüşhane’yi kısmen içine alan bir
bölgedir. Bu yerleşimlerde farklı alt kültürler olmakla beraber, hâkim olan kültür Türk kültürüdür.
(Çınar, 2015, s. 29) Ahıska bölgesi, her ne kadar siyasî antlaşmalar gereği Türkiye sınırları dışında
kalmış olsa da tarihte, tarihi çok eski çağlara dayanan, XVI. yüzyılda da Anadolu’nun en uzun
ömürlü Türk Beyliğine bağlı Atabek Yurdu’nun (bk. Zeyrek, 2006: 13; Kırzıoğlu, 2008: 12;
Demiray, 2012: 877-879; Aydıngün ve Aydıngün, 2014: 37-38) hem kültür merkezi hem de dilsel
açıdan bu bölgenin belirleyici ağzı olmuştur. Ahıska bölgesinin Türk halkı, Güney Kafkasya’daki
Türk etnisitesinin ve kültürünün de önemli temsilcileri olmaları sebebiyle, bölgenin tarihî ve
sosyo-kültürel yapısında önemli unsurlardan biri olmuşlardır (Tavkul, 2002).
Ahıskalı Türklerin anavatanı olan bu bölge, Ahıska, Adigün, Aspinza, Ahılkelek ve
Bogdanovka (yeni adı Ninosminda) gibi ilçeleri ve iki yüzden fazla köyü olan önemli yerleşim
birimlerini kapsamaktadır. Bu bölgenin nüfusunun büyük bir kısmı, 1944 tarihine kadar
Türklerden oluşmuştur. Türkçe, bu bölgede bilinen zamanlardan beri konuşulmuş ve bu bölgede
yaşayan diğer halklar için adeta lingua franca olarak varlığını sürdürmüştür.
Çok sayıda etnik grubun yaşadığı bir ülkede veya bir bölgede, çok değişik nedenlerle
ölçünlü yazı dili haline gelmiş dile common language, yani ortak dil adı verilir. Ortak bir dili
paylaşmayan ya da nüfusun çoğunluğu bakımından o bölgede yaşayan halklar arasında iletişim
sağlamak amacıyla kullanılan ortak iletişim diline lingua franca adı verilir. Halkın kolaylık olsun
diye öğrendiği, kimi yerde doğal olarak ortaya çıkan, kimi yerde devletçe seçilip belirlenen bu
dil, günlük iletişim ihtiyaçlarına cevap veren ortak iletişim dilidir (Karaağaç, 2011, s. 226).
Rusların genel olarak Gürcistan, özelde ise Ahıska bölgesine yerleşip Türkçe konuşan
halkları Anadolu’ya sürmesine ve kalanları göçe zorlamasına rağmen, 1843 yılında bir gezginin
notlarında şunlar yazılıdır: “Transkafkasya’nın bütün halkları arasındaki iletişim Tatarca ile
sağlanmaktadır” (Wagner, 1999, s. 283). “Tiflis’teki Türkler bütün Batı Asya’da geçerli olan bir
Türk-Tatar lehçesiyle konuşuyorlar. Hemen hemen bütün dağlı kavimler tarafından anlaşılan bu
dil Doğu’nun lingua franca’sını oluşturuyor.” (Wagner, 1999, s. 292) “Sürgün, katliam ve
bölgeye Rusya tarafından yerleştirilen ve desteklenen Ermenilerin yarattığı çatışmaların verdiği
huzursuzluğa rağmen, 1944 yılı sürgününde Ahıska civarında hala hatırı sayılır bir Türk nüfusu
vardı.” (Çınar, 2015, s. 28)
Bilindiği gibi Türkçe, yakın tarihe kadar bu bölgede ortak iletişim dili olarak kullanılmıştır.
Bu ortak iletişim dili, genel anlamda 1944 sürgününe kadar bölgede nüfus bakımından çoğunluğu
teşkil eden Ahıskalı Türklerin kullandıkları dildir. 1944 sürgünü sonrasında bölgede Türklerin
kalmamasından dolayı, giderek bu dilin kullanımı azalsa da varlığını hala sürdürmektedir. Şu
sıralar Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde sürgün öncesinde Ahıskalı Türklerle bir arada yaşayan ve
onlarla birlikte Türkçe konuşan Gürcüler, ayrıca göç sebebiyle o bölgeye yerleşen Ermeni, Rum
ve Acarların Türkçe konuşan son temsilcileri hala hayatta ve bu dili anadilleri kadar maharetle
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kullanmaktadırlar. Sadece dilini değil aynı zamanda Ahıskalı Türklerin kültürünü de muhafaza
etmişlerdir.
Türk halk edebiyatının ürünleri olan masallar, destanlar, efsaneler, türküler, maniler,
bilmeceler, atasözleri, oyunlar, musiki, halk oyunları vd. hala bu bölgede yaşayan ve Türkçe
konuşan kişiler tarafından bilinmekte ve anlatılmaktadır. Anadolu’da canlı bir biçimde yaşayan
âşıklık geleneğinin Gürcü ve Ermeni kültürlerini derinden etkilediği de bilinmektedir. Âşıklık
geleneği gerek Gürcü gerekse Ermeni âşıklar tarafından devam ettirilmiş, eserleri çeşitli
toplantılarda icra edilmişti. Yakın zamana kadar Ahıska bölgesinde en çok tanınan ozan Âşuḫ Eto
Gürcü kökenli idi.
Türkler tarafından kullanılan kişi adları da bu bölgede hala varlığını sürdürmektedir.
Görüşme yaptığımız kişilerden bazılarının isimleri şöyledir: Yaşa, Lėyla, Nėriman vs.
Türk kültürünün Ahıska’daki diğer yansıması giyim-kuşam kültüründe de görülmektedir.
Özellikle yaşlı Gürcü ninelerin giyimleri Ahıskalı Türk ninelerin giyimleriyle birebir
örtüşmektedir. 5-10 cm. diz altına kadar uzun, uzun kollu, göğüs kısmı kapalı bir ḳaftan, belden
bağlanan pėştėmal (önlük), başında şal gibi detaylar görülmektedir.
Gürcü mutfağından alındığı gibi Türk mutfağının yemeklerinden de Gürcü mutfağına geçen
yemek çeşitleri vardır: tolma (dolma), ḳaurma, pişi, tatar biregi, loḫum, feselli, ḳetmer, kesme
aşi, kete, ḳuymaḫ vd. Malzemesi ve pişirilmiş usulleriyle birlikte bu yemeklerin adları da olduğu
gibi Gürcü diline yerleşmiştir.1
Günümüzde Ahıska’da yaşayan ve yukarıda söz ettiğimiz bu halkların kullandıkları Türkçe,
esas itibariyle Atabek Yurdu’nun ağzıdır. Bu ağız, Atabek Yurdu’nun içinde yer alan başta Ahıska
olmak üzere Ardahan, Posof, Oltu, Olur, Şenkaya, İspir, Tortum, Artvin merkez, Yusufeli,
Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin ağız özelliklerini yansıtmaktadır (Karahan, 2014, s. 88). Ancak
aralarında ağız özellikleri bakımından bazı farklılıkları göz önünde bulundurursak bu bölgede
konuşulan dili, dil özellikleri bakımından üç gruba ayırmak mümkünüdür:
1.

Gürcü ve Ahıskalı Türklerin konuştukları Türkçe

2.

Ermeni ve Rumların konuştukları Türkçe

3.

Müslüman Acarların konuştukları Türkçe

Gürcü ve Ahıskalı Türklerin Konuştukları Türkçe
Yaptığımız sınıflandırmaya göre birinci grupta yer alan Gürcü ve Ahıskalı Türklerin
konuştukları dil, Atabek Yurdu’nun genelinde, özellikle de merkezi Ahıska’da 1944 yılına kadar
hâkim olmuş Türkçenin bir ağzıdır. Bu dilin özellikleri, genel olarak bölgenin otokton halkı olan
Ahıskalı Türklerin konuştukları dildir.
Birinci gruba dâhil edilenler Gürcü ve Ahıskalı Türklerdir. Ahıska bölgesinde 1944
sürgününe kadar Gürcülerle Türkler iç içe yaşamışlardır. Her iki halk hem Türkçe hem de
Gürcüce bilirdi. Ancak bu bölgede yaşayan diğer halklarla da kurdukları iletişim dili Türkçe
olunca bu bölgede ağırlıklı Türkçe kullanılmıştır. Bu dili kullanan Gürcüler, her ne kadar küçük
yaşlarda bu ağzı konuşmuşlarsa da, sürgün sonrasında o bölgede Türklerin kalmamalarına rağmen
bu dili unutmamış ve kullanmaya devam etmişlerdir. Oysaki sürgün sonrasında farklı ülkelere
sürülen Ahıskalı Türkler, sürüldükleri bölgelerde toplu olarak yaşamalarına rağmen Gürcü dilini

1

Geniş bilgi için bk. Merab Beridze, Roin Kavrelişvili “Samtskhe-Javakheti Mutfağından”, Ahıska/Ardahan, Zafer
Medya, 2016.
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kullanmamışlar, sürgün zamanında küçük yaşta bu dili öğrenenler günümüzde Gürcü dilini
kullanmayı pek tercih etmemişler. Bir dilin unutulmaması, o dili küçük yaşlarda ana dil gibi
kullanımına bağlılığı genel bir kabuldür. Anlaşılıyor ki Türkçe, o bölgede asırlarca daha çok tercih
edilerek kullanılmış ve halklar arasında lingua franca olmuştur.
Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıskalı Türk halkı, bu bölgenin genel anlamda Kıpçak
asıllı olup ezelden beri yaşadıkları yerli halkıdır. Yapılan araştırmalara göre Ahıska’da
Kıpçakların varlığı milattan önceki yıllara kadar dayanmaktadır (Buntürk 2007: s. 9-11). Gürcü
vakanüvisler milat öncesi 4. yüzyılda Kür nehri boyunda Buntürk ve Kıpçak adlarında iki Türk
kavminin bulunduğunu kaydeder. Büyük İskender Kafkasya’ya geldiğinde Kıpçaklarla karşılaşır.
Yine Roma yazıcılarından Plinius (23-79) da bölgede Kıpçakların bulunduğunu yazar. Adji de 3.
asırda Türk Dünyasının Kafkasya’ya kök saldığını bildirir. Doğan Avcıoğlu ise Gürcü Kralı 3.
David’in (1039-1125) çağrısı üzerine 40 bin ailelik büyük bir Kıpçak grubunun Kafkasların
güneyine geçerek Hıristiyanlaşıp Gürcistan tarihinde önemli roller üstlendiğini kaydeder. Dede
Korkut Hikâyelerinde bu “kâfir” Kıpçaklarla olan savaş ve çekişmeler anlatılır. Bugün Kür,
Çoruh ve Çıldır gölü bölgesinde yaşayanlar bu Kuman/Kıpçak kitlesidir. Kartlis Ckhovreba adlı
Gürcü kaynağına göre 1195 yılında Gürcistan’a ikinci Kıpçak göçü başlar. Sevinç Han
idaresindeki bu Kıpçakları diğerlerinden ayırt etmek için ‘Yeni Kıpçaklar’ denildi. Ahıskalılar bu
yeni Kıpçaklardandır. Bölgede bulunan Meshi kabileleri de bu kitle içinde eriyip kaynaşmıştır.
Bu gelişmelere ek olarak 11 ve 12. yüzyıllarda Ahıska bölgesine Oğuz boylarının da yoğun
biçimde yerleştikleri ve Kıpçaklarla karıştıkları görülür (Çınar, 2010).
Kıpçak grubuna dâhil edilen Ahıskalı Türklerin konuştukları dil, dil özellikleri bakımından
Oğuz etno-kültürel sistemi içinde yer almaktadır. Bu dil, bir ağız veya lehçe olarak Genel
Türkçenin, daha sonra Osmanlı Türkçesinin etkisi altında gelişmiş bir dildir (Aliyeva, 2013).
Oğuz grubunun kullandığı dilin tarihi süreç içindeki gelişimine baktığımızda, günümüzde
Ahıskalıların konuştukları Türkçe, XV. yüzyılda kaleme alınan Dede Korkut hikâyelerindeki dil
özelliklerini genel anlamda günümüzde de korumaktadır.2
Atabek Yurdu’nun merkezi olan Ahıska ağzının en belirgin özellikleri şöyledir3:
- Arka damak ünsüzleri yanında meydana gelen ünlü kalınlaşması, kalınlık-incelik
uyumunu; ünlü yuvarlaklaşması da düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozmaktadır: yėmiyėrduḫ,
yaşiyėrduḫ…
- Birinci çoğul kişi ekinin “-ḫ” şeklinde olup ince ünlülü kelimelerde kalınlık-incelik
uyumunun dışına çıkması ve görülen geçmiş zaman çekiminde yuvarlak ünlülü tek şekilli
kullanılmasıdır: yėmiyėrduḫ, yaşiyėrduḫ…
- Yapım eklerinden Türkiye Türkçesindeki “-lık” ekinin yuvarlak tek şekilli “-luḫ”
şeklinde kullanılması: Mislimanluḫ…
- Bu ağzın en belirgin özelliklerinden biri kelimenin sonundaki i’leşme olayıdır: onnari,
vurdi, sözi, töküldi…
- Zamir kökenli çokluk 2. şahıs eki “-sız/-siz”dir: görmişsiz, baḫarsız…
- Çokluk 2. şahıs iyelik eki ve iyelik kökenli şahıs eki “-z”dir:
- Şimdiki zaman çekimi için “-yėr” eki kullanılır: yaşamiyėr, ağlıyėrim…

Bk. Yunus Zeyrek (Dresden Nüshasını Aslından Okuyan ve Sadeleştiren), “Dede Korkut Kitabı”, Ötüken Yayınevi,
İstanbul 2015.
3 Burada verilen örnekler, bildirimizde sunulan metinlerden verilmiştir.
2
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- İstek eki “-a/-e/-ė” işlek olarak kullanılır: nėydėm (<ne edeyim)…
- Duyulan geçmiş zaman ekinin tek şekilli “-miş” şeklinde kullanılması: sürmişler,
getürmişler, olmiş… vd.
Bu bölgede yaptığımız görüşmeler neticesinde genel olarak yaşı yetmişin üzerinde olan
Gürcülerin ve Sovyetlerin dağılmasıyla son zamanlarda Ahıska’ya dönüş yapan ve oralarda iskân
eden Ahıskalı Türklerin kullandıkları dil, dil özellikleri bakımından aynıdır. Elimizdeki
derlemelerden Gürcistan/Ahıska bölgesine bağlı olan Aspinza ilçesinin bir köyünde yaşayan,
seksen dört yaşındaki Gürcü kökenli Mağda (Ağatu) ninemizin bize anlattıklarından bir örnek
sunmak istiyorum.
Ağatu ninenin dediğine göre, o bölgede iki ad kullanılırmış. Mağda onun Gürcüce adıdır.
Ağatu adıyla ise Türkler arasında tanınırdı. Ağatu nine doğup büyüdüğü köyünden 1944
sürgününden sonra ailece bir başka köydeki Ahıskalı Türklerden kalan evlere yerleştirilmiştir.
Kendi köyüyle ilgili bize söylediği şöyle idi:
“Bizim kövde yüz elli Misliman evi var idi. Alti ev Gürci evi idi. Nesil ki Mislimannar domuz
eti yėmiyėrdi, biz de onnar kimi domuz eti yėmiyėrduḫ. Onnar nasıl ki yaşiyėrdi, biz de onnar
kimi yaşiyėrduḫ. Sora onnari ki sürmişler, bizi de almişler buraya getürmişler. Aşindi bizim kövde
hėç kisme yaşamiyėr. Köv de viran olmiş.
Ben aşindi seksen dört yaşindayim. Benim bir ḳardaşim var idi. Üç baciyiz. Ḳardaşim de
reemete gėtti, bacilerim de gėtti, tek ben ḳaldım. Ḳardaşim ḳırḫ yaşinde gėtti, yėtmiş iki yaşinde
benim küçük bacim gėtti. Seksen iki yaşinda benden böyük bacim gėtti. Çoḫ ta ağladım, çoḫ ta
yadime düşiyėr, gene ağlıyėrim. Nėydėm?...”
Ağatu ninemiz bize çocukluğunda öğrendiği türkülerden de epey örnek seslendirdi.
Türkülerin bazı bölümleri ve kelimeleri unutmuşsa da genel olarak türküleri bir bütünlük içinde
akıcı bir dille söyledi. Mesela, Âşık Sümmani’den “Tarih Seksen Dokuz On Bir Yaşımda”
türküsünden aklında kalan üç kıtasını şöyle dile getirmişti.
Ėy ağalar, size bir terif ėyliyėm.4
Cėm oldi başıma iş birer birer
On sekiz yıl sürdüm yârin pėşinde
Aḫıttım gözümden yaş birer birer.
--Görmedim dünyada şâdluğun demi
Gėçti cıvan ömrüm gelmez ėncemi
Ėlin sitem sözi felegin kahri
Vurdi her tereften taş birer birer.
--Sümmani der: Hani benim ortağım
Günbėgün ḳırıldi talım budağım
Dėvroldi devranım, tolandi çağım
Töküldi tamaḫtan diş birer birer.

4

Ağatu nine, Âşık Sümmani’nin söylediği bu eserin ilk dizesini Âşık Şamilî’nin “Hey Ağalar, Size Tarif Eyleyeyim”
türküsünün ilk satırıyla karıştırmış. Âşık Sümmani’nin bu eserinde ilk dize Tarih seksen doḫuz on bir yaşımda”
olmalıydı. Sözlü kaynaktan anlatıldığı gibi verdik.
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Ermeni ve Rumların Konuştukları Türkçe
İkinci grubu oluşturanlar, XIX. yüzyıl boyunca başta Erzurum ve Kars olmak üzere
Türkiye’nin değişik yerlerinden Rusya’nın teşvik ve desteğiyle Ahıska ve civarına yerleştirilen
Ermeniler ve Rumların konuştukları Türkçedir5.
Erzurum’dan gelen bazı Ermeniler, Erivan bölgesini istemediklerinden, daha önce Ahıska
paşalığı sınırları içinde olan, ancak Rusya’nın işgalinden sonra, Tiflis guberniyasına bağlı şehirler
haline getirilen Ahıska ve Ahılkelek’e yerleştirildiler. Önemli bir kısmı da Gümrü’ye (1837’den
itibaren Aleksandrapol) yerleştirildi. 1829-1831 yılları arasında Türkiye’den gelen Rumlar ve
Ermeniler, Tsalha’ya da yerleşirler. 1830 yılında Tsalha’da 2600 kişiden 1900 kişi sadece Rumlar
idi, 700 kişi ise Ermenilerden oluşmaktaydı. Rumların bu bölgeye göçü sonraki yıllarda da devam
eder. 1860 yılında Anadolu’dan ikinci göç dalgası yaşanır ve Tsalha’ya 3500 Rum göç eder.
Ahılkelek ilçesine bağlı bir köyde yaşayan, yetmiş dokuz yaşında olan Gigol amcamızla
yaptığımız görüşmeden kısa bir bölümünü aktarmak istiyorum. O civarlarda Gigol amcayı herkes
Paluş adıyla tanır. Kendisine adını sorunca bize verdiği cevap şöyle idi: “Benim adım İsgagar.
Dakumėntimde (kimliğimde) adım Gigol’dır. Ama beni burada herkėş Paluş adıynan bilır.”
Türkçeyi ana dil kadar akıcı konuşan Gigol amca, bize uzun uzun “Şah İsmail ile Gülizar”,
“Kerem ile Aslı”, “Âşık Garip” hikâyelerini anlattı. Ben burada bu hikâyelerden değil bir Ahıskalı
Türk’ün Ahıska’ya gelişi ile ilgili bir olayı, ayrıca bir başka Ahıskalı Türk’ün vatan hasretine dair
dile getirdiği duygularıyla ilgili bölümünü aktaracağım. Bu iki anıyı Gigol amca şöyle dile
getirmektedir:
“O ki Stalin buradan Müsülmannari sürėr, o vaḫıtta burada bir zėngin adam olėr. Oğluna
dėr ki ‘Oğul! Yolun ḳırağında bir ḳuyi var. Abu altunnari gügüminen al, götür o ḳuyiya ḳoy,
vaḫtında lazım olur.’ Oğli altunnari alėr, götürėr ḳuyiya ḳoyėr. Sora bu Müsülmanlari sürėrler,
o yoli de dümdüz ėdėrler. Vaḫıt gelende oğli gelėr buraya. Gelėr o yani eşiyėr, bu yani eşiyėr bi
şey bulamiyėr. Sonunda da kagėbė gelėr, bu adami tutėller, götürėller. Gendileri de sora gelėr
gügüminen altunnari bulėr, götürėrler.”
Bu bėle. Bi şėy gene dėyım de ḳurtulėm. Gėtmişim Valė’ye. Orada bacimin oğli var, Simon.
Orda ki oturduḫ, etmek yėdıḫ, iştıḫ miştıḫ… Orada gene bir emmimin oğli vardı, Onik. Dėdim
‘Hadi gėdaḫ ta, oni de göraḫ.’ Gittıḫ Onikgile, bir gözel oğlan oturėr, yanında da Onikiynen oğli
oturėr. Urusça tanişėrler. Dėdim ‘Onik, bu kimdır ki?’ Dėdi ‘Paluş, bu ḳonaḫ Kazaḫstan’dan
gelmiş. Benim oğlum ki gėdėr oraya işlemağa, oradakiler tuyiyėr ki Valė’den biri gelmiş, oğlumi
ḳonaḫ ėtmişler, on bėş gün ḳonaḫ gezdürmişler. Şimdi de gelmiş bizde ḳonaḫ yatır.’ Ben de dėdim
ki ‘Ola! Daa niye Müsülmanca tanışmiyėrsiz?’ Dėdi ‘Ola! O dili nėrdan bilirsın?’ Dėdim
‘Bilirım. Gel oturaḫ, tanışaḫ.’ Başladıḫ tanışmağa. Dėdi ‘Bizi götürdiler ėle yėre bıraḫtiler ki
ḳırıldıḫ orada. Çoḫ Müsülmanlıḫ ḳırıldı. Na su var idi, na iş var idi, hėç. Stalin götürdı, oraya
bıraḫtı ki Müsülmanlıḫ ḳırılsın. Sora ki buraya gelmağa razrėşat ėttiler (izin verdiler), geldıḫ
Tsaha’ya. Benim Kazaḫstan’da volgam (araba markası) da var, gėçim da var, malım da var, her
bi şeyim vardır. Hamma bu topraḫ çekiır. Valė’nin toprağı çekiır. Gėttim babamın evini gezdım.
Hep sökmişler. Bir ḳaya vardır, babamın ḳayasi. Bir tek oni yėrinden oynadamamışlar.’ Dėdim
ki ‘Sene bir messel diyım?’ Dėdi ‘Dė, görėm.’ Dėdim:
“Aşşuḫ dėr veten yaḫşı,
5

Rumlarla yaptığımız görüşmede kendilerine Türkçeyi ne kadar sıklıkta kullandıklarını sorunca bu dili ana dil olarak
günlük hayatta da kullandıklarını dile getirdiler. Hatta bir ailede yıllar önce aileye katılan Rus kökenli gelin de zaman
içinde Türkçeyi öğrenmiş ve ailenin diğer fertleri gibi bu dili akıcı bir şekilde kullanıyordu.
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Kölmegi keten yaḫşı,
Görbet il cėnnėt olsa
Ölüme veten yaḫşı.”
O da dėdi ki: “Yooh, ėle dėmadı.”
“Aşşuḫ dėr veten yaḫşı,
Kölmegi keten yaḫşı,
Görbet il cėnnėt olsa
Gene de veten yaḫşı.”
Bu ağzı Ahıska ağzından ayıran en belirgin özellik ince ünlülü kelimelerin son hecesinde
ince ünlünün kalın ünlüye dönüşmesi olayıdır. Bu olay kişi eklerinde, mastar ekinde, bazı yapım
eklerinde, kip eklerinde görülmektedir. Mesela:
- İkinci tekil kişi ekinin ince ünlülü kelimelerde kalınlık-incelik uyumunun dışına çıkması
ve ekin dar-kalın ünlülü kullanılması: bilirsın…
- Birinci çoğul kişi ekinin -ḫ şeklinde olup görülen geçmiş zaman çekiminde kip ekinin
ünlüsü ince ünlülü kelimelerde kalınlık-incelik uyumunun dışına çıkarak tek şekilli düz-dar -dı
şeklinde kullanılması: yėdıḫ, içtıḫ, gėldıḫ…
- Mastar ekinin -maḫ/-mağ kalın ünlülü kullanılması: tanışmağa, işlemağa…
- -lık ekinin Ahıska ağzından farklı olarak düz-dar ünlülü tek şekilli -lıḫ şeklinde
kullanılması: Mislimanlıḫ…
- Duyulan geçmiş zaman ekinin Ahıska ağzındaki gibi tek şekilli değil dar ünlülü -mış/-miş
olması: sökmişler, gezdürmişler, oynadamamışlar…
- Şimdiki zaman çekimi için “-yėr” ekinin yanında “-ėr” ekinin kullanılması: oturėr, eşiyėr,
bulamiyėr, sürėrler…
-Geniş zaman çekimi için “-ir/-ır” ekinin kullanılması: bilirsın, yatır… vb.
Müslüman Acarların Konuştukları Türkçe
Üçüncü grup ise 1944 Ahıskalı Türklerin sürgününden sonra Batum ve civarından bu
bölgeye yerleştirilen Müslüman Acarların konuştuğu Türkçedir. Gürcistan’da yaşayan Sünni
Müslüman topluluğu olan bu etnik grup hakkında kaynaklarda değişik bilgiler bulunmaktadır.
Bazı kaynaklarda Acarlar, Türk boyu olarak nitelendirilmekte, bazı kaynaklarda Müslümanlığı
kabul etmiş Gürcüler, bazı kaynaklarda Kıpçak Türkleriyle Gürcülerin karışımından oluşan
topluluk, bazı kaynaklarda ise Kolchi adı verilen bir kavmin devamı olarak karşımıza çıkmaktadır.
(Zeyrek, 2001, s. 12)
Acarların yaşadıkları yer, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ve Artvin illerimizin
sınırında, merkezi Batum olup Gürcistan’ın batısında yer alan Acaristan Özerk Bölgesi’dir. Uzun
yıllar Osmanlı idaresinde kalan bu bölge Moskova Antlaşması’yla (16 Mart 1921) Gürcistan’a
bırakıldı. Onların konuştukları dil de Türkçedir. Acar halkının bir kısmı birtakım siyasî
nedenlerden dolayı Türkiye’ye göç etmişti. Ahıska’nın bir köyünde yaşayan Acaralı Ziya dedenin
dediğine göre, Acar halkının bir kısmı ise 1944 tarihinde Ahıskalı Türklerin sürgününden sonra
Ahıska bölgesine zorla yerleştirilmiştir. Ahıska bölgesine zorla yerleştirildikten sonra bir kısmı
daha sonra kendi isteğiyle o bölgeye göç etmişti.
Ahıska’nın bir köyünde yaşayan Acaralı Lütfiye bibiyle yaptığımız görüşmeden kısa bir
bölümünü aktarıyorum:
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Minara: Sizin adız neydi? Hangi kövdensiz?
Lütfiye: Benim adım Mislimanca Lútfiye. Gúrci adım da Maroldi. Ráhmátli ḳocamın adı
Ėhmet, Gúrcicá adı Arçil idi. Helvanalı kóvúndánim.
Minara: Siz bu köve ne vaḫıt geldiz? Buranın şennigi nereye gėtti? Onlara ne oldi?
Lütfiye: Onu bilmám nálár ėtmişlár, ná ėtmişlár. Biz onnardan sora gelduḫ buraya
yaşamaya. Bunda bir taná kimsá yoğidi. Burasi hep ağaçluḫ idi. Ağaçlardan ėvlár górúnmiyėrdi.
Ná dá ėvlári var idi. Ėvlári bėle şey idi. Aha bu taştan yapmiştilár. Onnar náyá gėtmişlár burdan,
diyámám. Ná bilem, ėláydi. Ama gúnāluḫ idilár. Kimisinin ĉadisi ḳalmişti, kimisinin átmági
ḳalmişti pişácaḫ ėle sobalarda. Ėle gelmiştilár burya Gúrcilár, toldilár burya. Sora ki şey oldi dá
buray boş oldi. Bizim Tavroba Şavarnadze geldi burya, burayi biziçún sahladi. Bizi buraya
yaşamaya getúrdi. Yohsa burayi bize kim vėrúr?
Derleme yaptığımız kişilerin konuştukları dilin özelliklerine bakılırsa genel anlamda
Acarların kullandığı ağız, Ahıska ağzıdır. Ancak bazı farklı özelliklere de sahiptir. Bu farklılık
genellikle ö sesinin o-ö arası ó, ü sesinin u-ü arası ú, e sesinin a-e arası á bir ses olarak telaffuz
edilmesidir:
- ö ünlüsünün o-ö arası ó sesine dönüşmesi: górúnmiyėrdi, getúrdi…
- ü ünlüsünün u-ü arası ú sesine dönüşmesi: Gúrci, gúnāluḫ, vėrúr…
- e ünlüsünün a-e arası á sesine dönüşmesi: ėvlár, átmág, náyá…
Sonuç:
Kafkasya’nın genelinde görüldüğü gibi Güney Kafkasya’daki Gürcistan topraklarında
kalan Ahıska bölgesi, tarihî süreç içerisinde kuzeyden, batıdan, Anadolu’dan gelen yoğun göç
dalgalarına kucak açarak ev sahipliği yapmış, çeşitli medeniyetlerin beşiği olmuştur. Bu bölgede
yaşayan etnik grupların çeşitliliğine rağmen bölgenin sosyo-kültürel yapısının oluşmasında esas
olarak Türklerin veya Türk kültür dairesinde yer alan toplumların katkısı hayli fazla
hissedilmektedir. Ahıska bölgesinin yerli Türk halkı da Güney Kafkasya’daki Türk etnisitesinin
ve kültürünün önemli temsilcileri olmaları sebebiyle bu bölgenin dilsel açıdan ortak iletişim
dilinin belirleyicileri olmuşlardır. Atabek Yurdu ağzı, bu bölgenin lingua franca, yani ortak
iletişim dili idi.
1944 tarihinden günümüze dek geçen 73 yıl içinde bu dil varlığını sürdürmüş, günümüzde
de hala canlı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde Ahıska bölgesinde yoğun olarak yaşayan
Gürcüler, Ermeniler, Rumlar, Acarların kullandıkları ağız, genelde Türkiye’nin “Doğu illeri
ağızları”, özelde ise Atabek Yurdu’nun ağızları içerisinde yer alan bir ağızdır. Ahıska eyaleti,
Atabek Yurdu’nun merkezi olduğundan dolayı, bu bölgede yaşayan çeşitli etnik grupların
kullandıkları ortak iletişim dili de birtakım farklı özelliklerle birlikte esas olarak Ahıska
merkezlidir.
Ahıska bölgesinde konuşulan Ahıska ağzı, Türk olmayan etnik gruplar tarafından uzun
yıllar konuşulmuş, günümüzde de canlılığını yitirmemiştir. Bu ağızla icra edilen Türk kültürüne
has sözlü halk edebiyatı ürünlerinin ve genel anlamda ağız özelliklerinin unutulmaması için kayda
alınması ve Türklük bilimine kazandırılması gerekmektedir. Bu zengin sözlü edebiyatının gelecek
nesillere aktarılması, zengin dil özelliklerinin unutulmaması için bu bölgede derleme yöntemiyle
saha çalışmaları yapılmalı ve ürünler yazıya dökülmelidir. Ayrıca bu bölgede var olan arkaik
kelimeler de dil araştırmaları açısından büyük önem taşımaktadır.
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AHISKA TÜRKLERİNİN MANİLERİNE YANSIYAN BİREYİN ONTOLOJİK
GÜVEN ALANLARININ TAHRİP EDİLMESİ VE VATAN ÖZLEMİ
(DESTRUCTION OF ONTOLOGICAL CONFIDENCE AREAS OF INDIVIDUAL
REFLECTED ON MANI POEMS OF MESKHETIAN TURKS AND HOMESICKNESS)
Mitat DURMUŞ*
Özet:
İnsan denen varlığı diğer canlılardan ayıran temel özellik, değer üreten bir varlık olmasıdır. Akıl,
değer üretmek için yalnızca bir araçtır. Değer üretmeyen, değeri korumayan, sonraki kuşaklara aktarmayan
insan, yalnızca biyolojik bir varlık olarak kalır. İnsanı, varlık tabakaları içinde özel bir yere konumlayan
temel ölçüt onun biyolojik bir varlık olmasından daha çok ontolojik bir varlık olmasında saklıdır.
Dolaysıyla ontolojik tutunma alanlarının korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması ne denli önemli ise
bu alanların tahrip edilmesi de bir o kadar önemlidir.
Bildirimizde 20. yüzyılın başında ontolojik güven ve tutunma alanları Sovyet Rusya tarafından
tahrip edilen Ahıska Türklerinin sözel kültürlerine yansıyan ve bireysel olmaktan daha çok toplumsal bir
özü bünyesinde taşıyan manileri bu bağlamda çözümlenmeye çalışılacağız.
Anahtar Sözcükler: Ahıska, Ontolojik Güven Alanı, Vatan, Mani, Folklor, Sovyet Rusya
Abstract:
The basic feature that distinguishes human from other beings is producing value. Intelligence is only
a tool for producing value. A person who does not produce any value, protects the value, does not transmit
the value to next generations remains only as a biological being. The basic criteria placing human being
into a specific position within the layers of livings is that human is an ontological entity rather than a
biological one. Therefore, destroying ontological retention areas is as important as protection and transfer
of these areas to the next generations.
This paper, in this regard, will try to analyze Mani poems which are reflected on verbal cultures of
Meskhetian Turks, whose ontological confidence and retention areas were destroyed by Soviet Russia in
the early 20th century, and have a social essence rather than individual essence.
Keywords: Meskhetian, Ontological Confidence Area, Homeland, Mani, Folklore, Soviet Russia

Kafkas coğrafyasının en kadim milletlerinden birisi olan Ahıska Türkleri, dünya tarihi
açısından da eşine rastlanmayan talihsiz milletlerden birisidir. Hayatın devamlılığı ile ölümün yok
ediciliğini vagonlarda deneyimleme zorunda bırakılmış olan bir ulustur Ahıska Türkleri. Kendi
öz topraklarından, yurtlarından ve yuvalarından mahrum bırakılmış, dünyanın çeşitli bölgelerine
serpilmiş olmakla birlikte asırlarca onları var kılan değerleri unutmaksızın ve derin bir travma
olarak kuşaktan kuşağa yurt bilincini aktararak ayakta kalmayı başarmıştır. Ancak bu ayakta kalış,
özge topraklarda bir bilinç olarak kendiliğe yönelmiş olmakla birlikte, vatanlarından
koparıldıkları için yaralı bir ayakta kalıştan öteye geçememiştir.
Vatan sevgisinin imandan olduğuna inanan Ahıskalılar için ata-baba yurtları, milli varlığın
temeli olmanın yanı sıra, dini inancın kaynağı, tarihi geçmişin saklandığı hazine, hatıraların ve
ata-babalarının gömüldüğü bir bellek mekânıdır. Bu bakımdan bireyin evrende konumlandığı yeri
imleyen vatan, bireyi yalnızca evrende konumlamakla kalmamış aynı zamanda ontik güvenlik
alanı oluşturarak onun sosyal birliğe katılmasını da sağlayan bir işleve dönüşmüştür. Ahıskalılar,
sosyal birlik içindeki katılım ve edinimlerini zamanla değere dönüştürerek ve kolektif belleğe
aktararak yarını kurmanın, vatan özlemini diri tutmanın çabası içinde olmuşlardır. Bu çabalar,
değerleri sarmalayan, onları kendi üstüne toplayan bir içeriğe dönüşerek ontik güvenlik ağını
genişletmiştir. Tarihi süreç içinde Ahıska Türkleri için önce bir güvelik alanı olan vatan, sonraki
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yıllarda yurtsuz kalış dolayısıyla özlemlerin, acıların, parçalanmışlıkların, kimsesizliklerin ve
savrulmaların simgesel anlatımına dönüşmüştür.
“Armud dalda, dal yerde,
Bülbül ötme her yerde,
Felegin qaydasidür,
Her birimiz bir yerde.”1

“Tağların ardındayux,
Suların bağrındayux,
Herkeş gendi veteninde,
Biz veten derdindeyux.”2

“Bu tağların ardi var,
Gözlümün muradi var.
Gözlerinden ağnadım,
Sende veten derdi var.”3

“Qerenfil dalın eger,
Eger de yere değer,
Vetenden ayri düşdux,
Her gelen bizi döger.”4

“Bu dağın ardındayım,
“Bu tağlar uca tağlar,
Qeribler yurdundayım,
Ardini duman bağlar.
Bene degib dolaşman
Biz sürgüne düşmişux,
Ben qardaş derdindeyim.”5
Bu hali gören ağlar.”6
İnsanın filogenetik ve ontik güven alanı vatan olurken, vatanın güvenlik dayanağı ise ontik
tamamlamayı gerçekleştirmiş, kolektif bellekle bağlantı kurmuş insan olur. Ontolojik düzlemde
tamamlanamamış insan açısından vatan hiçbir anlam ifade etmez. Milli ülke, milli topraklar, milli
dil, milli edebiyat, milli devlet… gibi tanımlamalardaki “milli” sıfatı, sosyal birliğe katılmış ve
değerler dizgesine tutunmuş insanların kendilerini tanımlarken kullandıkları bir sıfatı imler.
Buradan kalkarak vatanı; dili, edebiyatı, toprakları, ülkeyi… vb. içeren bir bütünün adı olarak
tanımlamak da olasıdır. Dolayısıyla insan, vatanını konu edinirken aslında “milli” sıfatı ile adını
andığımız değerler bütününü konu edinmiş olur. Vatanından koparıldığında da tüm bu değerler
bütününden koparılmış olur. Dolayısıyla Ahıska Türklerinin sürgün edilmesi olayı yalnızca
coğrafi bir uzaklaştırma değil, ontik anlamda insanı kuşatan tüm varlık alanlarının tahrip
edilmesini hedefe alan bir ulusun yok edilişi eylemidir.
Ahıska Türkleri hali hazırda üstünde yaşadıkları topraklar ile özlemini duydukları topraklar
arasında önemli bir fark görürler. Ruhlarını doyurdukları, özlemini duydukları, bir ideal metaforu
olarak bilinçlerini konumlandırdıkları Ahıska’yı vatan olarak tanımlarken, üstünde yaşadıkları
toprakları ötelemeksizin yaşamsal bir zorunluluk mekânı olarak değerlendirirler. Bu yaşamsal
zorunluluk mekanı, daima “yad vatan”, “geçici sığınma alanı”, “tutsaklığın sembol yeri” olarak
değerlendirilmiştir.
“Qaribem bu vetende,
Qerib quşlar ötende.
Gövlüm göyercin oldi,
Durmiyer yad vetende.”7

Asif Hacılı, Axisqa Türk Folkloru, Nurlan Yay., Baki 2008, s.91
Hacılı, a.g.e, s.86
3 Hacılı, a.g.e, s.86
4 Hacılı, a.g.e, s.110
5 Hacılı, a.g.e, s.105
6 Hacılı, a.g.e, s.86
7 Hacılı, a.g.e, s.89
8 Hacılı, a.g.e, s.89
1
2

“Dağlari qarladiler,
Yollari bağladiler,
Bu yeri xelte kimi
Boynuma bağladiler.”8
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“Qerenfil ekdim sensiz,
“Dağdan hürkütdüm qurdi,
Qerelim yoxdur sensiz.
Atım parladi durdi,
Her ne yani geziyersax,
Çıxdım veten görünmez,
Qalamiyurux vetensiz.”9
Yıxarım bele yurdi.”10
Yaşamsal zorunluluk mekânlarını göçeri kuşların mekânı gibi gören Ahıska Türkleri, gönül
güvercinlerini kendi vatanlarına uçurmak isterler. Bu durum Ahıska Türklerinin insani öz
açısından ontolojik bir tamamlanma ile yaşama katıldıklarını gösterir. Çünkü vatan denilen
değerler toplamının farkında olmak, yaşamsal ihtiyaçlar için bir mekânda bulunmaktan çok
önemli bir var oluş sorunsalıdır. Bir mekânda yaşamsal olarak var olmak biyolojik bir varlık
biçimi iken, değer atıfları yaparak bir mekânı sahiplenmek, onu haldeki bir yaşam alanı olmaktan
daha çok geçmişin toplandığı bir değerler manzumesi olarak görmek ve onun özlemi içinde olmak
biyolojik bir var oluştan çok daha öte ontolojik bir var oluştur. Çünkü yalnızca toprak, vatan
olmadığı gibi, vatan da yalnızca toprakla ilintili değildir. İnsanın, kendisini kuran töze karşı
duyduğu bağlılığın ortaya çıkardığı dizgeler bütününe vatan denir. İnsan-mekân ilişkisi bir
değerle birleşmediği sürece, mekânın insan açısından önemsenecek bir anlamı olamaz. Aradaki
ilişkinin bir değere dönüşmesi ise mekânlara ruh katar ve mekânın ruhu insana siner. Takiyeddin
Mengüşoğlu bu gerçeği;”Sosyal-biriliğin üzerinde oturduğu bir “yer” olan, kendisine “vatan”
adı verilen bu mekân parçasıyla, sosyal-birlik arasında sıkı, manevi bir bağ vardır. Çünkü bir
“yere” yerleşen bir sosyal-birlik, bu “yere”, tarihsel olaylarla, bu “yerde” meydana getirdiği
yapıtlarla bağlıdır.”11 cümleleri ile ifade eder.
Toprakların vatanlaşması, o topraklarda yaşayanların toprağa karşı ödedikleri bedeller
ölçüsünde gerçekleşir. Bedel ödemek yalnızca kan vermek ya da kan dökmek demek de değildir.
Böyle olmuş olsa vatan tüm kutsallığını kan üstünden kurmuş olur. Oysa toprağa ödenen bedel
insandır, bilgidir, emektir, dildir, hatıralardır, çabadır, umutlardır, yarına ilişkin bekleyişlerin
toplandığı alandır… yani toprakla kurulan ilişkiler bütünüdür. Ancak şunu da ifade etmekte yarar
vardır ki, bir coğrafyanın vatan olması, o coğrafyanın bilgisinin sizde olmasını da zorunlu kılar.
Bilgisine ulaşamadığımız toprak, üstünde yaşayarak vatanlaşmaz. Toprakların vatan oluşu, sosyal
birliği oluşturan tüm bireylerin o topraklara tinsel bağlarla bağlanmasını, anılarını orada
saklamasını, mekânı mağfiret iklimi olarak görmesini, sosyal-birliğin oturduğu yer olarak
tanımlamasını, atalarını sinesine gömerek ilişki kurmasını, yaşarken olduğu gibi öldükten sonra
da güvende olduğunu duyumsamasını, nesillerini ve umutlarını üstüne bıraktığını düşünmesini,
dilini, tarihini onunla konumlandırmasını ve uluslar ölçeğinde sınırlarını çizmesini gerekli kılar.
“Eğer insanlar, üzerinde yaşadıkları mekân parçasına, bu değin bağlarla bağlı olmasaydı, o
zaman yeryüzü üzerinde sınırların sosyal-birlikler arasına girmesinin bir anlamı kalmazdı. Bütün
bu bağlar, hiçbir zaman sadece ekonomik fenomenlerle, servet kaynaklarıyla açıklanamazlar.”12
diyen Takiyeddin Mengüşoğlu’nun bu ifadelerine “kültürel bağ kuramadığımız toprakların vatan
olması düşünülemez” yargısını da eklememiz gerekir. Ahıska Türklerinin sözlü kültür
ürünlerinde görülen vatan vurgusunun izleksel çokluğu bu topluluğun topraklarıyla kurduğu
kültürel bağı göstermesi bakımından önemlidir.
Ahıska Türklerinin yalnızca manilerine yansıyan vatan konusundaki izleklerinden bazıları
şunlardır:

Hacılı, a.g.e, s.115
Hacılı, a.g.e, s.65
11 Takiyeddin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İst. 2000, s.165
12 Mengüşoğlu, a.g.e, s.166
9
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Acı, bunalım, gurbet, gariplik, bulundukları yerlerdeki mekânsal huzursuzluk, dağılma,
vatanlarından kopmalarına sebep olanlara beddua, kınama, hakir görülme, dünyalık kıyameti
yaşama, derdi dağa taşa açma, hasret, acınası olmak, ayrılık, öteki, ötekileştirilme, ötekine
beddua, zihinsel parçalanmışlık, sosyal parçalanmışlık, coğrafi parçalanmışlık, bilinçsizlik hali,
sosyal rabıtanın bozulması, sefalet, özlem, vatansızlıktan doğan itilmişlik, bekleyiş, çocukluktan
beslenen vatan aşkı, vatana dönüş arzusu, kavuşma umudu, dini değerler, vatan için dua, ümit,
töre bilinci, vatansız yaşama derdi, unutmayış, ölüm,
Vatan ve yurt bilincini sözel anlatılarında merkeze konumlayan Ahıska Türkleri, vatanın
varlık boyutunu kuşatan değerleri kendilik görüngüsü içinde önemle işler. Dili itilmiş, soyu
örselenmiş, tarihi yatsınmış, beğeni dünyası değiştirilmek istenmiş, iktisadı sömürülmüş, ülküsü
acılara boğulmuş toplumun vatan denilen ontik güvenlik alanını koruması ve oraya yeniden
tutunması mümkün olmamakla birlikte, tüm bu yaşananlar Ahıska Türklerinde bir diriliş
sarmalına dönüşmüş ve vatan ideali olarak görülmüştür.
Atasözlerine yansıyan; “Vatan hasreti çektim gözlerime kan geldi, vatanıma kavuştum
cesedime can geldi.”, “Vatana geldim imana geldim...”13, “Var-dövletim yitirdüm, canımi
Vatana yetürdüm”14 ifadeleri vatanla kurulan varlık-yokluk (kan geldi-can geldi) diyalektiğini
gösterirken; manilerde ifade edilen;
“Puvarın başindayım,
“Dar gündür dedim dağlar,
On iki yaşındayım,
Her derdi yedim dağlar,
On iki yaşımdan beri
Vetenden xeber verin,
Ben veten eşxindeyim.”15
Bene rehm edin dağlar.”16
söyleyişleri dinmeyen ve dizginlenemeyen bir vatan özlemi ve sevdasının tetiklenmiş olduğunu
da gösterir. İnsanın en temel güvenlik alanının boşaltılmasına yönelik yapılan tüm bu yok etme
girişimine rağmen Ahıska Türkleri, bu güvenlik alanını daima diri tutmayı başarmışlardır.
Kutsal olanın toplumsal bellekteki yerini konumlayan vatan, insan-mekân özdeşiminin
ontik boyutuna gönderme yaparken, bunu insanın filogenetik köklerine dayanarak gerçekleştirir.
Köken mitinin örselenmesi, ontolojik tamamlanmanın örselenmesi anlamına geleceğinden kutsalı
bulanıklaştırarak dağılmasına sebep olur. Sovyet Rusya, Ahıska Türklerini vatansızlığa tutsak
ederken öncelikle onların filogentik köklerine saldırır. Türk olmadıklarını kabul etmelerini bekler.
Köken mitini örseletmek istemeyen Ahıska Türkleri, bu insani duruşları dolayısıyla başka bir kök
besleyici varlığı olan vatanlarından sürülürler.
“Gedirem bu dağ ilen,
“Yazan yazdı bize bu kara yazi
Elimde çırağ ilen.
Düşdü yüregmize eylenmez sızi
Bizi elden sürdiler
Vurdiler, kırdiler, sürdiler bizi
17
Ellerde yarax ilen.”
Gelen yox giden yox, yollar ağlasin.”18
Orta Asya’nın, Rusya’nın, Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine dağıtılarak sürgüne gönderilen
Ahıska Türklerinin milli ruhunu, birliğini koruyan, onları vatana bağlayan esas amillerden biri
folklorik zenginlik olmuştur. Bu bakımdan sürgünün tarihini yalnızca maniler üzerinden dahi
okumak mümkündür.
Asif Abbasoğlu, “ -Vatan Derdi, Yurt Derdi-Ahıska Türklerinin Sürgün Folkloru”, Milli Folklor, S.9, Bahar 1991,
s.19
14 Hacılı, a.g.e, s.14
15 Hacılı, a.g.e, s.106
16 Hacılı, a.g.e, s.89
17 Hacılı, a.g.e, s. 65
18 İrade Yüzbey, “Ahıskalı Türkler ve Kültürleri”, Turkish Studies, Volume 3/7 Fall 2008, s.692
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“Vaqona bax vaqona,
“Vagonlar geliyer ardı görinmez,
Bir gün bindim ben ona,
Nere gedecevuh hele bilinmez,
Fit çaldi yola düşdi,
Bu kara yazimiz heç vahit silinmez
Yolum düşdi uzağa.”19
Meded Allah, meded, sennen bir imdad.”20
Bu metinler bir yandan sözel kültür unsurları olmakla birlikte diğer yandan tarih verileri
özelliği taşır. Sürgünün nasıl ve hangi yolla nereye yapıldığını yukarıya alıntıladığımız metinlerde
açıkça görürüz ki, silah zoru ile uzak diyarlara vagonlara doldurularak gerçekleştirilmiştir. Yine
bu metinler aracılığı ile sürgüne tabi tutulanların durumu hakkında da bilgi sahibi oluruz.
“Elimde sekkiz para,
“Dereden endim ancax,
Dördi ağ, dördi kara,
Başımda yeşil sancax,
Açem yüreğimi, bax
Ne qız oldum, ne gelin,
Alti qan, üsti yara.”21
Odlara yandım ancax.”22
Yürekleri kan gölüne çeviren Sovyet Rusya, sürgün sırasında pek çok ailenin bireylerini
kaybetmesine, aile bireylerinin birbirinden habersizce kaybolmasına ve dağılmalarına sebep olur.
“Sari Urus gemisi,
“Bu dağın ardı xaş-xaş,
Hep ireli, hep geri,
Dili bülbülli qardaş,
Nikolay, gözün çıxsın,
Bu dağ aradan qaxsın,
23
Dul qoydun gelinleri”
Qavuşax baci-qardaş.”24
Vatan, aidiyet olgusunun ve toplumsal kimlik kazanımının da kodlarını içerisinde
barındırır. Kimliksel kazanım dairesine nüfuz edemediği için yok etmeyi bir devlet anlayışı olarak
değerlendiren Sovyet Rusya, Ahıska Türklerinin vatanını olduğu gibi o toprakları vatan yapan
ruhları da travmatik bir sürece sürükleyeceklerdir.
“Ağlarım ağlar kimi,
Derdim var dağlar kimi,
Sürüldüm sürgün oldum
Virana bağlar kimi.”25 dizeleri bu travmatik parçalanmışlığı ve bireyin ontolojik viraneliğe
terkedilmesine işaret eder. Virane sözcüğü mekânsal terk edilmişliği işaret ettiği gibi bireyin de
ontolojik boşluğa sürüklenmesine vurgu yapar.
Sovyet Rusya, aynı beşikte belenmiş insanların beleklerine ve benliklerine kodlanmış tinsel
değerlerle toprağın tözüne yönelmiş varlığa bir saldırı niteliği taşıyan sürgün ve yok etme siyaseti
ile Ahıska Türklerinin yalnızca bedenlerini sürgün ve yok edebilmiştir. Vatana duyulan bağlılık
hisleri onların ruhlarında daima canlı kaldığı için sürgüne tabi tutarak ruhlarını yok edememiştir.
Çünkü Ahıska Türkleri için vatan “…sadece tüketilen bir miktar, bir hacim veya alan değil, aynı
zamanda bireylerin kök saldığı, demir attığı bir adres”26 olarak ruh dünyalarını sarmalamıştır.
Ruhlarını vatanın toprağına katanların bedenlerinin sürgün edilmesi “vatan”ı yok etme işlevi
göremez. Çünkü ona artık ruh katılmıştır ve bu topraklar ruhsuz bir alan olmaktan çıkmıştır.
“Ezizim veten yeri,
Ezizdur veten yeri,
Hacılı, a.g.e, s.111
Yüzbey, a.g.m., s.692
21 Hacılı, a.g.e, s.65
22 Hacılı, a.g.e, s.86
23 Hacılı, a.g.e, s.66
24 Hacılı, a.g.e, s.82
25 Yüzbey, a.g.m., s.693
26 Nuri Bilgin, Kimlik İnşası, Aşina Kitaplar Yay., İzmir 2007, s.220
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Cennetten de şirindur,
Herkese veten yeri.”27
Türklerde toprağın kutsallığı ve toprak için ölebilme duygusu mitik dönemlere kadar uzar
ve mistik bir mahiyet de taşır. Yaratılış anlatılarında kişioğlunun kendi vatanının toprağından
yaratılmış olduğuna yapılan göndermeler, bu durumun en açık göstergelerindendir. Türklerin
tarihte var oldukları andan beri vatana atfedilen “kut”siyet anlayışları kaybolmadan çağlar aşıp
gelmiştir.28 Bu anlayış Ahıska Türklerinde daha da ayrı bir önem ve yoğunluk kazanarak
günümüze kadar gelmiştir. Köken mitlerine duyulan bu anlayış vesilesiyledir ki, Anadolu
Türklerinin Kafkaslardaki varlığı karşısında;
“Gemi gelür, neyliyim,
Gedip anama söyliyim,
Kavkazi Türkler almış,
Canım qurban eyliyim.”29
diyeceklerdir.
Kendi öz yurdundan ötekileştirilerek çıkarılan Ahıska Türkleri, yaşadıkları yurtsuzluk
yaralanmasını iki şekilde yansıtırlar. Birincisi Sovyet Rusya’ya beddua etmek;
“Ezizim bedenneri,
Çevirün gedenneri,
Ah etsin qan qussun
Bizi vetennen edenleri.”30

“Gedip-gedip bize uğra,
Kebabi köze doğra,
Bizden başxa kim otursa vetene,
Ecelsiz derde uğra.”31

“Bu dağın ardi meşe,
“Dikan oldum gözlere,
Gün vura kölge düşe,
Kanım akdi düzlere,
Bizi vetennen edenin,
Vetenimden ettiniz,
Evine şivan düşe.”32
Mezer olsun sizlere.”33
İkincisi ise bu felaket karşısında kendilerine ve kendileri ile aynı soy birliğine sahip kan
kardeşlerine yönelen öfkedir. Öfkenin temel sebebi ise bir yandan Sovyet Rusya’nın aldatma
siyasetine inanmış olmak üstüne kurulurken diğer yandan da tüm bu yaşananlar karşısında uyku
halinden bir türlü çıkmayan, töre bilincini yitirmiş, duyarsız olan soy birliğinedir.
“Karşıda veten bizim,
Qırıldı küten bizim,
Vetennen süruldux,
Qalxmadi yatannar bizim.”34

“Karşıda veten bizim,
Qırıldi küten bizim,
Getdux, gelmedux vetene,
Qaxmadi yatan bizim.”35

Hacılı, a.g.e, s.95
İslamiyet’ten önceki yaşam algısında “acuna kut kuşağı bağlama” ülküsünde olan Türkler, “kut” sözcüğü ile değerler
dizgesinin gökselliğine vurgu yapar. Geniş bilgi için bk.: Sait Başer, Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre, KBY,
Ank.1990, 48-65; Yaşar Kalafat-Abdurrahman Güzel, “Vatan Duygusunun Türk Mitolojisindeki Yeri ve Türk Halk
İnançlarındaki İzleri”, Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele I. Uluslararası Türk Halk Kültürü
Sempozyumu, 19-22 Temmuz 2005 Erzurum
29 Hacılı, a.g.e, s.88
30 Hacılı, a.g.e, s.113
31 Hacılı, a.g.e, s.115
32 Hacılı, a.g.e, s.115
33 Şahsi derleme arşivimizden. (Derleme tarihi: 2016)
34 Hacılı, a.g.e, s.114
35 Hacılı, a.g.e, s.114
27
28

AHISKA TÜRKLERİNİN MANİLERİNE YANSIYAN BİREYİN ONTOLOJİK GÜVEN ALANLARININ… • | • 141

“Qarşide her gedeller,
Her gelür, gün gedeller.
Bizim edet bumuydur,
Veteni birle terk edeller.”36

“Xali kilim saramadux,
Biz bir murad alamadux,
Çeper quşi yuva yapdi,
Quş qeder olamadux.”37

“Ezizinem Vetende,
“Dağlardan qalx da gel,
İğid gerek Vetende,
Sularinen ax da gel,
Elin sözi bir olsa,
Biz burda ah çekerux,
Yaği qoymaz Vetende.”38
Az yerinden qalx da gel.”39
Ahıska Türklerinin düşünsel anlam dünyasını bir yandan “vatan” kavramı şekillendirirken
diğer yandan bir ülkü olarak fikirleri vecde getiren “Atayurt özlemi” ya da “Atayurt” kavramı ile
anlam ve kavram alanı genişletilen bir vatan özleminin şekillendirdiği görülür. Manilerde sıklıkla
vurgu yapılan izlek, vatana duyulan özlemdir. Sosyal-birliğin maddi ve manevi bağlarla
bağlandığı bir “varlık-sfer”40 olan bu güvenlik alanının yitirilmiş olması insanlık tarihi açısından
bir başka örneğine rastlanmayan söylemsel vatan özlemi ateşini güçlendirmiştir.
Puvarın başi benim,
Dibinin daşi benim;
Qurumaz veten üzün
Gözümün yaşi benim.”41

“Ay qayıxlar-qayıxlar,
Suda oynar baluxlar,
Veten yada düşende,
Hep bedenim sayıxlar.”42

“Tağlardan eniyerdim,
Çarx kimi döniyerdim,
Veten haxlıma düşende,
Mum kimi eriyerdim.”43

“Qedife yastux yüzi,
Kim bilür derdimizi,
Yeri-göyi yaradan,
Qavuşdur hepimizi.”44

“Ağ qoyun meler gelür,
Dağları deler gelür,
Veten qapisi açılsa,
Kövlüme neler gelür.”45

“Kartopiyi soyamadım,
Qazana qoyamadım,
Düşmenin gözi çıxsın,
Vetenden doyamadım.”46

“Gökde göyercin uçar,
“Enciri ezemedim,
Havada laçin uçar,
Tellere düzemedim,
Veten qapisi açılsa,
Vetenimin bağlarında
Dalımda saçım uçar.”47
Toyunca gezemedim.”48
Vatan ve millet karşısında derin ve şiddetli heyecan duyan Ahıska Türkleri, karanlığa karşı
Hacılı, a.g.e, s.114
Hacılı, a.g.e, s.86
38 Hacılı, a.g.e, s.96
39 Şahsi derleme arşivimizden. (Derleme tarihi: 2016)
40 Mengüşoğlu, a.g.e., s.166
41 Hacılı, a.g.e, s.106
42 Hacılı, a.g.e, s.106
43 Hacılı, a.g.e, s.86
44 Hacılı, a.g.e, s.66
45 Hacılı, a.g.e, s.66
46 Hacılı, a.g.e, s.74
47 Hacılı, a.g.e, s.110
48 Hacılı, a.g.e, s.87
36
37
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kendi insanının dahi kimi zaman yön tayin etmekte güçlük çektiği evrelerde, sözlü kültürünü
koruyarak ve sonraki kuşaklara aktararak onların ruhlarında vatan konusunu daima yeniden
kazanılabilecek yükselen bir değere dönüştürmüşlerdir. Bu ideale inanma tüm bireylerin ayakta
kalışlarını sağlayan temel unsur olmuştur. Çünkü Takiyeddin Mengüşoğlu’nun da ifade ettiği
gibi, “İnsanın yapıp-etmelerinin arkasında duran, onları gerçekleştirmeye çalışan bir varlık
olabilmesi için, onun aynı zamanda tasarılarına, planlarına inanması gerekir.”49
Ahıska Türklerinin topraklarından koparılmaları onların ruh dünyalarında belirsizlik ve
ümitsizlik duygusunun büyümesine neden olmuş, toplumda ve bireylerde travmatik sorunlar
yaratmış, geçmişe özlemle bakmanın yoğunluk kazanmasına da neden olmuştur. Ancak,
Ahıskalıların düşünsel anlam dünyasında müphem, muğlâk, bulanık bir vatan tanımı yoktur.
Dede-babalarını defnettikleri, hatıralarını sakladıkları, sözlerini üstüne kurdukları ve üstünde
yaşarken koparıldıkları toprakları vatan olarak değerlendirilmiştir.
Geçmişe özlemle bakmak ve sık sık geçmiş üzerinde durmak, hem bugünden duyulan
sıkıntıyı, hem de gelecekten duyulan endişeyi belirtirken bir yandan da özlemlerin ve kaygıların
giderilmesi noktasında bir ülküyü canlı tutmuştur.
Ahıska Türkleri, sözel anlatının bir ürünü olan maniler aracılığıyla kültürel bir mekân
oluşturmaya çalışırken her şeyden önce mekânsızlığın bıraktığı boşluğu doldurmayı amaç
edinirler. Manilerde sıklıkla vurgu yapılan yol metaforu da bu bakımdan Ahıska Türklerinin
koparıldıkları topraklardaki tarihselliğini, geçmişini simgeler.
“Qoy gedem yurda beni,
“Gelsen yolun olim,
Tapşurma qurda beni,
Sallanan kolun olim,
Gözi yolda qalan var,
Vetene gedersax,
Öldürme burda beni.”50
Ağzunda dilin olim.”51
Buhran dönemlerinin ümit edilen beklentisi, yetkin çözüm önerisi getirebilen bir
paradigmanın varlığına ihtiyaç duyar. İşte bu ümit beklentisi karşılığını “yurda dönüş” olarak
manilerde karşımıza çıkarır.
Ruhlarının derinliklerinde paylaşılamaz bir rüya çağrısı olarak görülen “yurda dönüş”
ülküsü, manilerde en çok işlenen izleklerden birisidir. “Gövlüm göyercin oldi, / Durmiyer yad
vetende.”52 diyen Ahıska Türklerinin en büyük arzusu ata-babalarını defnettikleri, hatıralarını
topraklarında bırakmak zorunda kaldıkları, folklorik sözler aracılığı ile yüreklerinde bir yara
olarak büyüttükleri, her türlü acıya, parçalanmaya, ölümlere ve kayıplara rağmen öz yurtlarına ve
yuvalarına acılarını dindirmek için dönme arzusudur.
“Karşide qoyun-quzi,
Qoyuna tökün duzi,
Çox maldan bafa yoxdur
Vetene yollan bizi.”53

“Karşide gördüx veteni,
Unutmadux veteni,
Veten bizimdür,
Gedeceyüx gene vetene.”54

Takiyeddin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, Doğu-Batı Yay., İst. 2015, s.289 (Burada vurgu yapılan “inanma” eylemi,
mistik içeriğe açılan yalın bir değer olarak değil, aksine değer dizgeleri ile sarmalanmış “kolektif değerler örgüsü”
karşılık olarak kullanılmıştır. M. D.)
50 Hacılı, a.g.e, s.66
51 Hacılı, a.g.e, s.114
52 Hacılı, a.g.e, s.89
53 Hacılı, a.g.e, s.114
54 Hacılı, a.g.e, s.115
49
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“Bu dağlar olmasaydı,
“Qaribem bu vetende,
Çiçeği solmasaydı.
Qerib quşlar ötende.
Vetenden ayrıldux,
Gövlüm göyercin oldi,
Bu ayrulux olmasaydı.”55
Durmiyer yad vetende.”56
Yurda dönüş özlem ve umudunu diri tutan ve onu bir ülkü değere dönüştüren temel itici
güç tüm değerlerin ve yaşanmışlıkların toplamı olan vatanı unutmayıştır.
“Sarı ipek sararım,
Yütürmişim, ararım,
Zannetdiz ki, unuttum,
Her gelenden sorarım.”57

“Karşıda gördux veteni,
Unutmarux veteni.
Veten bizimdür,
Göreceyux veteni.”58

“İstol üsde yumurta,
Qardaş, beni unutma,
Eger beni unutsan,
Vetenimizi unutma.”59
Kardeşlerin dahi birbirini unutsa, vatanlarını unutmamalarına ilişkin yapılan bilinç kurucu
söz aktarmaları, disharmonik bir varlık olan insanın, vatan olmadan, vatan gibi bir varlık formuna
dayanmadan yaşayamayacağına olan inancın bir görünümüdür. Çünkü Ahıska Türkleri
yaşamlarında bu gerçekliği büyük bedeller ödeyerek deneyimlemişlerdir.
“Qerenfil qetmer oldi,
Qeriblux yeter oldi,
Vetenden ayrılmamız
Ölümden beter oldi.”60
Alıntıda da görüldüğü üzere yaşamdan deneyimlenenler, bilinç kurucu söze dönüşerek
manilerde karşılığını bulmuş ve Ahıska Türklerini yaşam karşısında “sürekliliğe”61 taşımış ve
yitimden kurtarmıştır.
Asif Hacılı’nın; “Qəhrəman bir xalqın ağrıları, dəyanət və ümidləriylə dolu bu əsərlər
ümumtürk mədəniyyətinin ən şanlı və mənalı səhifələrindən biridir.”62 diyerek ifade ettiği Ahıska
Türkleri, bütün insani gereksinimlerden ve vatandaşlık hukuklarından mahrum edildikleri sürgün
yıllarında da öz milli varlıklarını ve kültürel değerlerini koruyabilmişlerdir. Tarihin bütün bu altüst oluşlarına rağmen yaşam karşısında merdane bir duruş sergileyerek, dünya insanlığını vicdani
bir sorgulama ile baş başa bırakmışlardır. Sürgün yıllarında dahi Sovyet rejiminin siyasi
baskılarına aldırmadan, milli-dini ve insani değerleri korumuş, İslami değerlere uygun,
mütedeyyin bir mümin ve kökünü unutmayan soylu bir Türk boyu olarak vatan özlemi ile
yaşamışlardır.
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AHISKA’DA ERMENİ BİR GELİN: SARA
AN ARMENIAN BRIDE IN AHISKA
Pelin GÖRGÜLÜ*
Özet
Ahıska ya da diğer bir adıyla Mesket Türkleri, 1944’te Sovyet lideri Stalin tarafından özyurtlarından
sürülmüş bir toplumdur. Orta Asya coğrafyasında değişen siyasi ve ekonomik şartlar dolayısıyla kendi
topraklarına dönemediklerini görmekteyiz. Ahıska olarak adlandırılan yer bugünkü Gürcistan sınırları
içerisinde Ahılkelek, Aspinza, Adıgen ve Bogdanovka vilayetleridir. 1948 yılında yaşanan sürgüne kadar
kendilerini “Kafkas Türkleri” olarak tanımlamışlardır. Sürgünden sonra kendilerini diğer etnik unsurlardan
daha rahat ayırt edebilmek için “Ahıska Türkü” kavramını kullanmışlardır. Günümüzde yarım milyona
yakın Ahıska Türk’ü, Kazakistan, Türkiye, Sibirya, Özbekistan, Rusya, Ukrayna gibi çeşitli ülkelerde
dağınık bir biçimde yaşamaktadır. Gevher Aktaş Demirkaya’nın, Sara: Ahıska’da bir Ermeni Gelin adlı
romanı Ahıska Türkleri’nin yaşadığı acıları ve aşkları gözler önüne seren bir eserdir. Romandaki olay
örgüsü ve roman kişileri gerçektir ve ve olayların hepsi yaşanmıştır. Bu çalışmamızda, roman tahlil
yöntemine göre, yer, kişi, zaman ve olay örgüsünden hareketle Ahıska Türkleri’nin yaşadıkları dram, sahip
oldukları kültür ve gelenekler irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ahıska Türkleri, roman, dram
Abstract
The Meskhetian Turks, Ahiska or, in other words, the Soviet leader Stalin in 1944, were exiled them
from their own lands.We can observe that the people of Central Asian geography cannot return back to its
own lands due to the changes in political and economic sitiuations. The area called Ahiska is Ahilkelek,
Aspinza, Adigen and Bogdanovka provinces within the borders of present-day Georgia. They have defined
themselves as “Caucasian Turks” until the exile in 1948. They used the concept of “Ahiska Turk¸” to
distinguish themselves more easily from other ethnic elements after the period of extinction. Today, close
to half a million Ahiska Turks live in a sparsed form in various countries such as Kazakhstan, Turkey,
Siberia, Uzbekistan, Russia and Ukraine.
Gevher Aktaş Demirkaya’s Sara: An Armenian Bride in Ahiska; is a work that reveals the sorrow
and love that the Ahiska Turks have experienced. The events in the Roman arena and novels are real and
all the events have happened. In this study, according to the method of novel analysis, we will try to analyze
the drama, the culture and traditions that the Ahiska Turks have, with the movement of place, person, time
and event.
Key Words: Ahiska Turks, novel, drama

Tarihsel gelişiminden bu yana edebi bir tür olarak karşımıza çıkan roman bir hayli yol kat
etmiştir. Somut temalardan soyut temalara kadar birçok kavram romana konu olmuştur.
İnceleyeceğimiz roman Sara: Ahıska’da bir Ermeni Gelin, Ahıska Türklerinin yaşadıklarını
mütareke dönemlerinden başlayarak gelişen olayları, 1950 yılına kadar okuyucunun zihnine
yerleştirir. Öncelikle Ahıska Türkleri hakkında bilgi vermek gerekmektedir.
Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğu sınırında, Gürcistan’a bağlı bir bölgenin merkezidir.
Ahıska ve çevresi, aynı zamanda çok eski bir Türklük bölgesidir. Tarih kaynakları, çok eski
zamanlardan beri buralardaki Türk varlığından haber vermektedir. Bu bölge, 1578 yılında
Osmanlı Devleti’ne katılsa da 1828’nda
Rusya’nın eline geçmiştir. O günden bu güne kadar, bölge halkının yüzü gülmemiş, halk
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esaretten esarete sürüklenmiştir.
1940’lı yıllar, Sovyetler Birliği’nin savaş içinde olduğu yıllardır. Stalin yönetimi, Ahıska
Türklerinden eli silâh tutanları cepheye götürdü. Bölgede yaşayan halkı da, bir kış günü, insanlık
dışı yöntemlerle yerlerinden sökerek Orta Asya ülkelerine sürdü. Yıllarca kamp hayatı yaşayan
Ahıska Türkleri, kamp hayatından sonra da sürgünden kurtulamadı, uzun mücadelelere rağmen
vatanlarına dönemediler. Bugünkü Gürcistan yönetimi, Ahıska ve çevresindeki Ermeni
oluşumunun görememekte, âdeta her ne olursa olsun Ahıskalılara vatana dönüş izni için hiçbir
olumlu adım atmamaktadır.
1989 yılında Özbekistan’ın Fergana Vadisi’nde çıkan olaylarda da büyük kayıplar verdiler.
Ahıskalılar, yeni sürgünler yaşadılar ve uçsuz bucaksız Rusya Federasyonu topraklarının değişik
yerleşim birimlerinde hayat mücadelesi vermek zorunda kaldılar. Türk kamuoyu ise, günümüzde
de aynı durumda olan bu insanları, yeteri kadar tanımamaktadır.
Sara: Ahıska’da bir Ermeni Gelin Adlı Yapıt Üzerine
Gevher Demirkaya Aktaş tarafından neşredilen roman, yazarın kendi ailesinin etrafında
gelişen olaylardan hareketle “Ahıska Türklerinin Dramını” ayrıntılarıyla anlatmıştır. Yazar
okuyucuları büyük dedesi Hasan Ağa’nın oğlu Hüseyin ve onun oğulları Emrah ile
Demirkaya’nın hayatları, Sara ile Mürsel’in aşkları hakkında bir yolculuğa çıkarmayı
amaçlamıştır. Bölge halkının yaşadıklarından yola çıkarak otuz beş bölüm halinde oluşan bu eser,
milli mücadele yıllarından başlayarak 1950 yılına kadar devam etmektedir.
Aşk, çekilen çile, vatanın durumu, savaşlar, Ermeni mezalimi eserin temaları olarak
sıralanabilir. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının da milli mücadele dönemindeki rolü
kitapta dikkat çeken noktalardan biridir.
Genel Hatlarıyla “Vak’a”
Roman milli mücadele dönemiyle başlar. Genel olarak Anadolu’nun durumuyla konuya
giriş yapılmıştır. Roman Kars, Ardahan ve Çıldır’daki kişilerin tanıtımıyla başlamıştır. Eser,
yazarın dedelerinin, ninelerinin gerçek hikayesidir. Yazar, onlardan dinlediği hikayeleri
araştırarak, inceleyerek ve o dönemde yaşayan kişileri bulup, onlarla konuşarak, yaşadıkları
savaştıkları mekanları gezerek yazıya dökmeye çalışmıştır.
Roman kişilerinin birçoğu Karapapak’tır. Karapapak diye nitelendirilen kavramın bir diğer
adı da “Terekeme”dir. Kitapta başgösteren en önemli konu Ermeni mezalimidir. Binbaşı Mürsel
ile başlayan hikayeye, Tiflisli Ferhat Dede, Hasan Ağa gibi isimler dahil olmuştur.
Olay, Binbaşı Mürsel’in milli mücadelede gazi olmasıyla başlar. Uzun süre komada kalan Mürsel,
nihayet iyileşmiştir. İyileştikten sonra Afyon’da olan Binbaşı, önce trenle Eskişehir’e gider
oradan Ankara’ya geçer. Bir müddet Ankara’da konakladıktan sonra memleketi Kars’ın yolunu
tutar. Dönem mütareke dönemidir. İtilaf Devletleri türlü bahanelerle Anadolu’nun her toprağını
işgal etmiştir. İzmir, Yunan işgali altındadır. Devletin bazı ileri gelen devlet adamları menfaat
uğruna vatanı hiçe sayıp, maddiyat peşindedir. Kafkas coğrafyasında da durum farklı değildir.
Rusların Ermenilere desteği herkes tarafından bilinmektedir. Doğu illeri Ermenilerin ihanetine
uğramıştır. Bir yandan Ruslar “Kürdistan” devleti planını yürürlüğe koymak istemişler,
Bedirhanilerden Abdülrezzak Bey aracılığıyla Kürtleri kışkırtmışlardır. Memleket bu durumda
iken Kafkas halkı ellerinden geldiğince mücadele etmeye çalışmışlardır.
Sara, Mürsel’in sevdiği Ermeni kadındır. Ermeni olayları baş gösterince Kazım Karabekir
emrindeki askerlerle birlikt tehlike arz eden Ermenileri Anadolu coğrafyası dışında tutma
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gayretinde bulunmuştur. Taşnak Ermeni çetesi, Kars’ı darma duman etmiş, kadınların ırzına
geçmiş, insanlık dışı metotlar uygulamıştır. Dahası Kars Kalesi’ne dikilen Ermeni bayrağı, bölge
halkının zulme uğramasına neden olmuştur. Kazım Karabekir, Halit Paşa ve Rüştü Paşa Kars
Kalesi’ndeki Ermeni bayrağını indirip , yerine Ayyıldızlı bayrağı dikmişlerdir. Yazar, romanın
bu bölümlerinde Kazım Karabekir’in anılarından yararlanmıştır. 1
Devam eden süreçte Mürsel’in sevdiği kdın Sara, amcası Kirkor ve eşi bulundukları
yerden-Kars- Tiflis’e gelmiştir. Fakat Gürcüler muhacirlerin sınırları içinden geçmesine izin
vermemektedir. Kirkor, tanıdık birini bulma ümidiyle eşi ve yeğenini güvenli bir yere saklayıp
sabaha karşı yanında otuzlu yaşlarında olan bir gençle çıka gelmiştir. Sara gördüğü adamdan
oldukça etkilenmiş, bu genci Mürsel’e benzetmiştir. Kirkor’a yardım edecek olan Ahıska Türk’ü
Emrah’tır. Emrah Enver Paşa ve Nuri Paşa’ya silah ve mühimmat toplamış, onlara yardım etmiş
biridir. Emrah suçsuz olan insanlara daima üzülmüş, Kirkor’a da bu nedenle yardım etmiştir.
Roman eşzamanlı olarak ilerlemektedir. Bir yandan Mürsel, Sara ve Anadolu insanının
ahvali anlatılırken bir yandan da Ahıska Türklerinden Hasogilin Emrah, Kasımoğlu Hasan ve
Emrah Ağa Erzurum’a gidip, Erzurum Kongresi için Mustafa Kemal Paşa’ya yardım etmişlerdir.
Bir yandan kongre çalışmaları, bir yandan da Rusların Ermenilere mühimmat yardımı, bölge
halkının yoğun günler geçirmesine sebebiyet vermiştir.
Yazar, bölge halkının ezeli ve ebedi düşmanının Ruslar olduğunu vurgulamaktadır.93
Harbi Savaşı’nda bölge halkı sömürülmüştür. Ruslar ağaç ve yeşillik adına hiçbir şey bırakmamış,
halkın bütün geçim kaynağını yerle bir etmiştir. 93 Harbi’nden itibaren Ahıska Türklerinin esaret
hali vurgulanmıştır. Ahıska bölgesinde yaşayan halk ya Rus okullarına zorla gitmekte ya da cahil
bırakılmaktadır. Bu da Rusların asimile politikasına örnek teşkil etmektedir. Ruslar “Türk”
Yerine “Müslüman” kelimesini kullanmaktadırlar. Bu da Türk benliğini unutturmaya
çalıştıklarının göstergesidir. Daha da kötü olan, Ermeni papazların, Türk çocuklarına okullarda
Ermeni milli marşını ezberletmeye çalışmasıdır. Rus ordusu Türk ordusuna yardım ettiği
gerekçesiyle Kars, Ardahan, Oltu, Çıldır civarındaki erkeklerin hepsini öldürmüştür. Tam da o
günlerde Ahıskalı Hasan Ağa, büyük oğlu Hüseyin, Kasımoğlu Hasan Ağa, Zinzallı Abdullah
Ağa, Esat Bey Türk insanına silah kullanmayı ve savaş tekniğini öğretmeye başlamışlardır. Bölge
halkının ileri gelen büyükleri Mustafa Kemal Paşa’ya ve milli mücadeleye tam tekmil destek
olmaya karar verdiler.
Kafkas Türklerinin her neslinin hayatında en az iki kez Rus taarruzuna uğraması kitapta şu
cümlelerle ifade edilmiştir:
“Yüzlerce yıldan beri Kafkas Türklerinin her nesli hayatında iki kez Rus taarruzuna uğrar
ve her defasında da vatanlarının vücudundan parçalar koparılırdı. Her defasında da biz Türklere
karşı bu yaptıklarını başka milletlerin özgürlüğüne, varlığına destek amacıyla insafsızca
yaparlardı. Birinci Dünya Savaşı’nda da Ermeniler için el birliği yapmışlardı. Kendilerine
medeni diyen ama en vahşi, en acımasız, en gaddar, en ikiyüzlü, medeniyetsiz millettiler” ( Aktaş,
2011, s. 91).
İncelediğimiz romanın eş zamanlı ilerlediğini belirtmiştik. Kafkas coğrafyasında bunlar
olurken Mustafa Kemal Samsun’dan Havza’ya geçmek üzeredir. Burada Sovyet Delegasyonu ile
görüşme yapacaktır. Mustafa Kemal’in Sovyet yardımını kabul etmesinin nedeni hudut
meselesidir. Doğu illeri hududunun Sovyetlerle alakalı olması, onu Sovyetlere yakınlaştırmıştır.
Tam da bu sırada 8 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal’in memuriyetine padişahın emri ile son
1

Bknz: Kazım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden Girdik?, Emre Yayınları, 2000: İstanbul

148 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

verilmiştir. Erzurum’a gidecek olan delegeler Ardahan’da toplanmış, Mustafa Kemal’den haber
beklemektedirler. Birçok Kürt aşireti Mustafa Kemal’e olan bağlılıklarını dile getirmişlerdir.
Mustafa Kemal ve Paşa ve silah arkadaşları Anadolu halkının desteğini alarak bu ülkeyi
yeniden yapılandırmış, adeta yoktan var etmişlerdir. Fakat Ahıska Türklerinin sıkıntıları her daim
devam etmiştir.
Roman Kişileri
Mürsel:
Mürsel İttihatçı kimliğiyle ön plana çıkmış Osmanlı subayıdır. Milli mücadeleye katılmış,
Mustafa Kemal Paşa’ya gönülden bağlı bir askerdir. Milletini, Türklük kimliğini, benliğinin
farkında olan bilinçli bir adamdır. Babası ile Sara yüzünden tartışmıştır. Mürsel’in babası, Sara’yı
gelin olarak evinde istememiştir. Babasına karşı koysa da , vatanı, milleti, bayrağı, toprağı her
şeyden herkesten, Sara’dan önce gelmiştir. Aşkı uğruna da olsa vatanından vazgeçmemiştir.
Afyon’da uzun süre komada kalmış, ölümle pençeleşmiştir. Uyandığında ise eski Mürsel değildir.
Mürsel’in ruh hali eserde şu şekilde verilmiştir:
“Mürsel hasta yatağında derin bir iç çekti ve gerindi. Yüzüne vuran havanın serinliği
hoşuna gitmişti. Sessizliğin ortasında içine işleyen bilinmez bir güç ona şimdi etrafına bak
diyordu sanki. Hafif doğruldu, etrafına baktı. Sonra camdan dışarıyı seyretti. Şimdi görebildiği
her şey ona daha canlı görünüyordu. Hastane bahçesindeki çalılar, ağaçlar, uzaktaki bulutlar;
hepsi canlıymış gibi geliyordu. Derin derin nefes almaya başlayınca damarlarında akan gücün
varlığını algılayabiliyordu( Aktaş, 2011, s. 125).
Tiflisli Ferhat Dede:
Rusya’dan kaçıp, sınırı geçerken eşini ve kızını Ermeni kurşunlarıyla kaybeden, kendisi de
yaralı olarak Çıldır’a gelen, Binbaşı Mürsel’in can yoldaşı halk tarafından sevilen sayılan biridir.
Sonraki evlendiği eşinden iki kızı, iki oğlu olmuştur. Oğlunun biri Kore’de şehit olarak ölmüş,
diğer çocukları ise evlenip, barklanmıştır. Ferhat Dede şu şekilde tasvir edilmiştir:
“Köydeki diğer erkeklere nazaran haki renkli kumaştan külot pantolon ve ceket giyerdi.
Hep ütülü, hep tertemizdi giysileri. Kasketi sevmez, fötr şapka takardı. Beş- altı kilometrelik
Suhara-Çıldır yolunu hep yürürdü. Sabahları gider, akşamları gelirdi. Gelirken de koltuğunun
altında Çıldır’a üç günde bir gelen günlük gazeteler, o ay çıkan bir kitap mutlaka olurdu” (Aktaş,
2011,s. 9-10).
Sara:
Ortodoks Ermenisi’dir. Kars’ta Amcası Kirkor ve yengesi Narman ile huzurlu bir hayat
yaşarken, yaşanan olaylardan dolayı bulunduğu topraklardan göç etmek zorunda kalmıştır. Trenle
önce Tiflis’e, oradan da Erivan’a geçmiştir. Hayatının aşkı Mürsel’i hiçbir zaman unutmamıştır.
Onun aşkına sadık kalmıştır. Sara’ya Mürsel’in savaşta öldüğünü söyleseler de, Sara hiçbir zaman
buna inanmamıştır. Onu hep beklemiştir. Annesi ve babası ölmüş, ablası da Bolşevik subayla
evlenip Moskova’ya yerleşmiştir. Hayatta kendisini yapayalnız hisseden Sara, Mürsel’in aşkına
sığınmıştır. Birbirlerini otuz yıl boyunca aramışlardır. Sara evlense de aklı hep Mürsel’dedir.
Seneler sonra Mürsel onu Erivan’da aramaya geldiğinde karşılaşırlar. Sara’nın eşi bu aşkı
bildiğinden Sara’yı serbest bırakır. Erivan onlar için tehlike arz etmeye başlayınca Mürsel ile
beraber Bakü’ye giderler. Onlar için en güvenli yer orasıdır artık. Bakü’de de olaylar olunca
Gence’ den Türkiye sınırına doğru yola koyulurlar. Ermeni eşkıyalarının mezalimine uğrarlar.
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Sara vurulduğu anda, Mürsel’in elinden kayıp, şelaleye düşer. İki aşık için hazin son kaçınılmaz
olur.
Roman Mekanları
Eserde Roman mekanlarını çok geniş bir çerçevede görmek mümkündür. Kafkasya
topraklarında başlayan hikaye, Anadolu topraklarının her yerine uzanmaktadır. Roman
mekanlarını iki ayrı grupta incelememiz gerekmektedir. Roman eş zamanlı olarak ilerlediğinden
Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının içinde bulunduğu mekanlar ve roman kişilerinin
yaşadığı coğrafya olarak nitelendirilebilir. İzmir, Afyon, İstanbul, Ankara, Kayseri, Eskişehir,
Samsun, Sivas, Erzurum gibi Mustafa Kemal Paşa’nın bulunduğu, milli mücadeleye tanık olan
şehirler romanda ön plandadır.
“Kayseri Garı, Anadolu’nun tam ortası. Kurtuluşa giden yolun son birkaç istasyonundan
birisi. Ay yıldızlı bayrak, gar binasının tepesinden bu tarihi olaya tanıklık etmekteydi.
Mehmetçikler, Boğazköprü’de Adana’dan gelen vagonlarla birleşerek, Ankara’ya doğru yol
alacaklardı. Geçtikleri her yerde olduğu gibi burada da analar, bacılar, yavuklular belki de son
defa uğurladılar sevdiklerini” (Aktaş, 2011, s. 13).
Çıldır-Ardahan, Kars, Tiflis, Gence, Erivan, Bakü gibi doğu illeri roman kişilerinin
bulunduğu şehirler roman mekanları olarak vurgulanabilir.
“Tiflis eski ve güzel bir Türk şehridir. Ardahan’dan gelen Kur Nehri Tiflis’in ortasından
geçer. Nehrin sağ sahili dik yamaçlı olduğu için yamacın mahallelere muntazam merdivenlerle,
kimi yerlerde de asansörle çıkılırdı. Arazi engebeli, fakat her çeşit ağaç ve yeşilliklerle kaplıydı.
Mürsel’in bindiği tren Tiflis’in büyük istasyonuna gelinceye kadar cennet gibi yerlerden,
viyadüklerden ve ürpertici yarmalardan geçerek gelmişti” (Aktaş, 2011, s. 203).
Zamana Dair
Eser, mütareke yıllarından başlar ve 1950 yılında son bulur. Sık sık geriye dönüş tekniği
uygulanmıştır. Geriye dönüşlerde 93 Harbi, Sarıkamış, Balkan Harbi ve Çanakkale
Savaşları’ndan örnekler verilmiştir. Fakat eserin işlediği sürecin ağırlıklı olarak mütareke yılları
olduğunu görürüz.
Tarihi roman olarak nitelendirebileceğimiz eser, içerisine aşk konusunu da alarak
kronolojik bir zamanda ilerlemiştir.
Eserde zaman kavramının vurgulandığı ilk yer Yunan ordusunun Polatlı’ya kadar
gelmesidir. Bu da zaman olarak Sakarya Meydan Muharebesi’ni işaret etmektedir:
“Afyon, Eskişehir, Polatlı(Sakarya) toprakları soğuk ve hüzünlü, uzun bir ölüm ve felaket
gölgesi insanların üzerine çökmüş. Vatan, namus elden gidecek kaygısı, ıstırap, keder ve
yoksulluğun acı çığlıkları her yerde kendini hissettiriyordu. Sakarya Meydan Muharebesi Türk
milleti için bir ölüm kalım savaşı olmuştur.
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşadır.
Başkomutanlık Karargahı Ankara’dadır. Batıcephesi komutanlığı, Yunan taarruzuna
karşı,kuvvetlerini Sakarya Nehri doğusunda yedi grup halinde konuşlandırmıştır. Batı cephesi
komutanı tümgeneral İsmet İnönü’dür. Ve Karargah merkezi Ankara-Polatlı arasında yer alan
Alagöz’dedir” (Aktaş, 2011,s. 14-15).
Dil ve Üslup Üzerine
Gevher Demirkaya Aktaş’ın ilk romanı olmamasına rağmen bir takım aksilikleri söylemek
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gerekmektedir. Kitapta birçok yazım ve imla hatası bulunmaktadır.
Romandaki ek bilginin fazlaca oluşu, olay örgüsünden kopmaya sebebiyet vermektedir. Bu
şekilde okuyucu zaten bildiği tarihleri ve durumları tekrar tekrar okuyarak konudan kopmaktadır.
Halbuki yazar, roman kurgusunu eş zamanlı vermek yerine sadece olayların geçtiği coğrafyanın
üzerine kurmuş olabilseydi monotonluktan kurtulmuş olacaktı.
Aktaş, tasvirleri geniş tutarak okuyucunun zihninde roman mekanını ve kişileri
canlandırmaya çalışmıştır. Betimleyici anlatım tekniğini de kullanarak tasvirlerini pekiştirmiştir.
Kelime ve tamlamalar günlük konuşma dilinde kullanılmış, standart dil esas alınmıştır. Yazar her
bölüm sonunda Ahıska Bölgesi türkülerine, şiirlerine yer vermiş anlatımı süslemiştir:
Sonam meni saldın gam efkarına
Serimi sevdadan feraga eyle
Gözüm yolda galdı can intizarda
Bir teselli cevap bulamat eyle (Aktaş, 2011,s. 430)
Romanda dikkatimizi çeken bir diğer husus yöreye ait bazı kelimelerin kullanılmasıdır.
“Balamcan, bala” gibi kelimeler Öz Türkçe’de kullanılan kelimelerdir.
Değerlendirme
Sara Ahıska’da Bir Ermeni Gelin adlı eser yazarın ikinci eseridir. Aktaş, ilk eseri Dinmeyen
Acı Kafkasya’da 1900’lü yılların öncesinde Ahıska Bölgesi’nde yaşanan olayları anlatmaktadır.
İncelediğimiz yapıt, ilk eserin devamı niteliğindedir. Bizim için önemli olan, anlatılan hikayenin
ve kişilerin gerçek olması ve Ahıska Türklerinin dramını anlatmasıdır.
Eser, bazı yazım ve imla kusurlarına, tasvirlerin uzunluğuna rağmen, Ahıska Türklerinin
topraklarından zorla sürgün edilmesi, yaşanılan acıların gözler önüne serilmesi, Anadolu ve
Mustafa Kemal Paşa’ya ve onun silah arkadaşlarına gönülden bağlı olmalarını yansıttığı için
başarılı bir eser olarak kabul edilebilir.
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AZERBAYCANDAN TOPLANMIŞ AHISKA TÜRKLERİNİN MANİLERİNDE
FACİALI YAŞAM ÖYKÜLERİ
TRAGIC LIFE STORIES ABOUT MESKHETIAN TURKS’ BAYATIES WHICH HAVE
BEEN COLLECTED FROM AZERBAIJAN
Elhan YURDOĞLU-MEMMEDOV*
Özet:
Öten yüzyılın ortalarından yaşam düzeni facialı bir şekilde bozulan Ahıska Türkleri bir rejimin
azizliğine uğrayarak kendi topraklarından sürgün edilmişler.
Olağanüstü medeniyete, sözlü edebiyata, örfe-geleneğe sahip olan büyük Türk ailesinin bu masum
üyesi yaşadıklarını, başına gelen faciaları halk edebiyatı örneklerinde hafızalara kazıyarak yaşatmaktadır.
Bu şekilde hem kendi facialı yaşam öykülerini gelecek kuşaklara anlatmakta, hem de folklorunu
zenginleştirmektedir. Ne yazık ki, folklorun bu şekilde zenginleştirmesinde son 70 yılı aşkın bir sürede
sevinçli günler, hatıralar, olaylar değil, kederli, hüzünlü, ayrılık ağırlıklı yaşantılar ağır gelmektedir.
Tarihi topraklarından orta Asyaya, oradan ise Azerbaycana, Anadoluya ve diğer coğrafyalara
yayılmış Ahıska Türklerinin zengin sözlü kültürü vardır. Azerbaycanda, kendi canından, kökünden,
soyundan olan özü-sözü bir Azerbaycan türk kardeşleri ile el-ele, iç-içe yaşayan Ahıskalılar burada da halk
edebiyatı örneklerini yaşatmakta, yaratmakda devam ediyorlar. Ahıska Türklerinin bu kültürel söz hazinesi
içerisinde mani örnekleri daha fazla yer alıyor.
Azerbaycanda farklı ilçelerde yaşayan Ahıska Türklerinden derlenen manilerde başlarına getirilmiş
facialı hayatları dedelerin, ninelerin dilinde şiirleşmiş, çoğalmış, yayılmış, hafızalara yazılmıştır.
Gedirem bu dağ ilen,
Elimde çırağ ilen
Bizi elden sürdüler,
Ellerde yarağ ilen…
Tağlarun ardındayuğ,
Suların bağrundayuğ.
Her keş kendi Veteninde,
Biz Veten derdindayuğ.
Kendi topraklarından sürgün edilmenin acısı, yaşananların timsalinde hasret, ayrılık, üzüntü, göz
yaşları, bunları yaşatanlara duyulan kin, bir gün doğma topraklarına kavuşma arzuları, gariplikte doğan
çoçuklara geçmişlerini unutmamak için söylenilenler basedeceğimiz manilerde dile getirilerek yaşatılıyor.
Biz de bu tebliğimizde Azerbaycanda yaşayan Ahıska Türklerinin facialı yaşamlarının anlatıldığı
maniler üzerine araştırmalarımızdan bahsedeceğiz.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Ahıska Türkleri, folklor, mani, facia.
Abstract:
The Meskhetian Turks, whose lives have been disastrously disorganized from the midst of the last
century, have been exiled from their lands by suffering the sadness of a regime.
Possessing extraordinary civilizations and folklore the Meskhetian Turks keep their life experience
alive in the examples of folk literature. In this way they explain their tragic life stories to the future
generations and they enrich their folk literature as well.
Meskhetian Turks who has rich oral culture moved from their native lands to the middle Asia, and
from there to Azerbaijan, Anadolia and other geographical areas. Meskhetian Turks who lives in Azerbaijan
Dr. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçivan Bölümü Halk edebiyatı bölüm başkanı. Nahçıvan/Azerbaycan
elxan.yurdoglu@yahoo.com
*
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hand in hand with their Azeri brothers continue to make examples of folk literature. There are relatively
more turkish bayaties in Meskhetian Turks cultural word treasury.
Turkish bayaties that derived from Meskhetian Turks living in various towns of Azerbaijan, in the
oral literature that recorded to memories and have broken out by the time of old daddies and grannies we
can run across the poetried catastrophies and tortures that this nation had beed suffered for many years.
In this article we will speak about our researches over bayaties which tell us tragic lives of
Meskhetian Turks that survive in Azerbaijan.
Keywords: Azerbaijan, Meskhetian Turks, folklore, bayaty, tragedy.

Azerbaycanda yaşayan Ahıska Türklerinin manilerini okudukca bu örneklerde facialı
yaşamlarının kendi güzel şiveli türkçeleri ile anlatıldığı açıkça gözlemleyebiliyoruz. Bir makalede
de belirtidiği üzere “yaşanılanlardan dolayıdır ki Ahıskalı Türkler acılarını ve kahramanlıklarını
şiirler, hikâyeler, destanlar ve bayatılarla dile getirmişlerdir” (Aslan, 2002, s.533).
Halk edebiyyatında ortaya çıkan bir çok örneklerin sebepleri, hiç şüphesiz, halkın yaşadığı
olaylara kendi münasebetini ortaya koymasıyla, yaşadığı sevinçi, acıyı belirtmesiyle alakadardır.
“Ahıskalılar da sürgün edilen diger soydaşlarımız gibi bir “sürgün folkloru” yaratmışlardır”
(Hacılı, 2014, s.20). Bu yüzden de bahsettiğimiz Ahıska türklerinin mani örneklerinde kendi
insanının iç dünyasında meydana gelen hüznün, acının, hasretin etkisi katiyyen inkaredilemez:
Getife yastuk yüzi,
Kim bilür derdimizi.
Yeri-göki yaradan
Kovuşdur hepimizi (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.66).
Ayriluk yaman oldi,
Savrulub saman oldi,
Biz ayrulik bilmezduk,
Ayriluk neden oldi? (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.76).
Ahıska türklerinin ister genel tarihi, isterse de sürgün tarihleriyle ilgili bir çok araştırmalar
aparılmıştır (Bak: Ahıskalı, 1997: Kukulov, 1999: Piriyev, 2001: Piriyeva, 2005). İster adıgeçen
kitaplarda, isterse de diger ilmi araştırmalarda yaşanan tüm olaylara rağmen Ahıska türklerinin
kendi milli varlıklarından uzaklaşmadığı gösteriliyor.
Bu konuya değinen Ahısa türkleriyle ilgili bir çok araştırmaların, ilmi çalışmaların sahibi
profösor Asif Hacılının söyledikleri de yüze yüz haklılık değerindedir: “Ahıska türkleri bütün
vatandaşlık hukuklarından mahrum edildikleri sürgün yıllarında da kendi milli varlıklarını ve
kültürlerini koruyabiliyorlar. Tarihin bütün bu karmakarışıklıklarına rağmen, ahıskalılar daima
dini inançlarına ve milli benliklerine sadık kalmışlar. Sürgün yıllarında bile sovyet rejiminin
siyasi, kamu baskılarına rağmen, milli-dini değerleri korumuş, akla gelmeyecek zorluklara
rağmen islami düşünceye uygun, mümin Allah bendeleri ve türk halkı gibi yaşamışlar. Farklı
ülkelere yayılmış ahıskalılar dini ritüalleri ve milli örf ve gelenekleri icra etmiş, adetlerini,
dillerini, kültürlerini, manevi birliklerini, ümumen, yüce Türk ve Müslüman varlıklarını
korumuşlar. Türk-islam ruhu Ahıska türklerinin manevi aleminde, toplum hayatında, etnik
kültüründe, dünyaya bakışlarında, geleneklerinde, halk edebiyatında belirgin bir halde kendini
göstermiştir (Hacılı, 2014, s.11).
Yukarıda söylenenleri nümune getirdiğimiz maniler de tastik ediyor:
Koy gedem yurda beni,
Taşurma kurda beni,
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Gözi yolda kalan var,
Öldürme burda beni (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.66).
Kartopiy soyamadım,
Kazana koyamadım.
Düşmenin gözi çıksın,
Vetenden doyamadım (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.74).
Konumuzla ilgili olarak Azerbaycandan toplanmış Ahıska manilerini bir kaç ana başlıkta
ele alabiliriz. Şöyle ki, manilerde kendi facialı yaşam öyküleri anlatılırkan Ahıskalılar bir kaç
yönden olaya tepki göstermişler. Bazı manilerde sürgün edilmenin acısı ifade edilmekte:
Bu tağlariın ardi var,
Gövlümün müradi var.
Gözlerinden ağnadım,
Sende veten derdi var (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.86).
Hali, kilim saramaduk,
Biz bir murad alamaduk,
Çeper kuşi yuva yapdi,
Kuş kadar olamaduk (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.86).
Tağlardan eniyerdim,
Çark kimi döniyerdim,
Veten haklıma düşende,
Mum kimi eriyerdim (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.86).
Bazı manilerde yaşanan olayların tesiriyle ayrılığın acısı, hasret, üzüntü, göz yaşları dile
getirilmiştir:
Bu dağlar uca dağlar,
Ardini duman bağlar.
Biz sürgüne düşmişuk,
Bu hali gören ağlar (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.86).
Dar gündür dedim dağlar,
Her derdi yedim dağlar.
Vetenden haber verin,
Bene rehm edin, dağlar (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.89).
Aşık der güle-güle,
Gül ekdim güle-güle.
Düşmen evimi yıkdı,
Üzüme güle-güle (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.92).
Puvarin başi benim,
Dibinin daşi benim.
Kurumaz veten üçün
Gözümin yaşi benim (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.106).
Bir çok manilerde Ahıskalıların başına getirilen facialı olaylarda karar kabul edenlere, buna
sebep olanlara duyulan kin ve nefret ön plana çıkıyor:
Bu dağda maral gezer,
Zülfini darar gezer.
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Dağ bizim, maral bizim,
Yad avciler ne gezer? (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.90).
Kalanın bedenleri,
Çevirün gedenleri.
Ah desin, kan tüfürsün,
Vetenden edenleri (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.95).
Şu maninin azıcık farkla daha iki benzeri de vardır:
Ezizim bedenneri,
Çevirün gedenneri.
Ah eylesin, kan kussun
Bizi vetenden edenneri (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.113).
Ezizim bedenneri,
Çevirün gedenneri.
Ah eylesin, kan kussun
Bize kötülük edenneri (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.114).
Bu dağın ardı meşe,
Gün vura kölge düşe.
Bizi vetenden edenin,
Evine şiven düşe (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.115).
Gedib-gedib bize uğra,
Kebabi köze doğra.
Bizden başka kim otursa vetende,
Ecelsiz derde uğra (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.115).
Aynı zamanda bu manilerin bazılarında gariplikte doğan evlatlara ana-baba topraklarını
unutmamak aşılanmış, derbeder olmuş halk birliye seslenmiş, Vatanı geri alma duyguları dile
getirilmiştir:
Ezizim veten yeri,
Ezizdur veten yeri.
Cənnetden de şirindur
Her kese veten yeri (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.95).
Ezizinem Vetende,
İgid gərek Vetende.
Elin sözü bir olsa,
Yaği koymaz Vetende (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.96).
Azerbaycandan derlenen manilerin bazılarında ise biz farklı bir arzu ve isteği
gözlemliyoruz. Şöyle ki, kendi topraklarında komşulukda, hatta aynı köyde, komşu köyde bile
yaşayan akrabaların, tanışların farklı bölgelere sürgün edilmesi belirtilmiş, hatta gariplikde bile
olsa onlarla görüşe bilme, kavuşma, belki de bu şekilde dertleşme istekleri manilere dökülmüştür.
Mesela Azerbaycanın Muğan çölünde yaşayan Ahıskalı şöyle söylüyor:
Bu yazi yazi degül,
Kövlüm terezi degül.
Yıkılsın Muğan çölü,
Heç kövlüm razi degül (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.76).
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Başka bir manide düştüğü toprakların alın yazısı olmasına itiraz boy gösteriyor:
Dağları karladiler,
Yollari bağladiler.
Bu yeri halta kimi
Boynuma bağladiler (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.89).
Yahut da kavuşmanın bir mektubla da olabilmesi tesellisinin acısı hiss ediliyor:
Al şalım, yeşil şalım,
Düşmendən savuşalım.
Uzak düşdük na edak,
Mektubinen kavuşalım (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.88).
Ahıska türk folkloru üzerine geniş çaplı araştırmalarıyla bilinen Asif Hacılı başka bir
kitabında yaşantıların folklorda dile getirilmesi konusuna değinerek yazıyor: “Sürgün yıllarında
Orta Asya, Kafkaz, Rusya, Ukraynanın farklı bölgelerinde meskunlaşan Ahıska türklerinin milli
ruhunu, birliğini koruyan, onları vatana bağlayan esas unsurlardan biri halk sanatı, folklordur.
1944-cü yıl sürgününden sonra bu soydaşlarımızın milli yazılı edebiyatının inkişaf etdirmeye
objektiv imkanları olmadığından folklor kültürel hayatın esas formalarından birine çevrilmiştir.
Milli matbuat, okul, arazi birliğinden mahrum olan Ahıska elinin gariplik hayatında halk edebiyatı
önemli rol oynamış, milli varlığı, etnik hafızayı koruyan en önemli güç gibi inkişaf etmiştir”
(Hacılı, 2014, s.66). Başka bir makalede ise belirtiliyor ki, “Ahıska Türklerinin edebi eserleri,
sürgünlerden dolayı modern edebiyat seviyesinde değil de çoğunlukla halk edebiyatı örnekleri
şeklindedir” (Yılmaz, 2005, s.23).
Bunun tesiridir ki, küçük çoçuklar bile büyüdükçe sürgünden akıllarında kalanları
büyüdükçe manilere yansıtmışlar. Bu manada toplanmış manilerde insanların kaç yaşından kendi
yutlarından uzak düşdüyüne de rastlıyoruz:
Puvarın başindayım,
On iki yaşındayım.
On iki yaşdan beri
Ben veten eşkindeyim (Ahmetli; Kadimli, 2008, s.106).
Makalemizde konumuzla ilgili olarak getirdiğimiz örnekler fazla görünebilir. Fakat madem
facialı yaşamın manilerdeki anlatımından bahsediyrsak tabii ki de, manilerle konumuzu ele
almamız gerekmektedir. Makalede bizim karşımızdakine anlatmaya çalıştığımızı bir mani, beş
mani daha iyi anlatabilir ki, bu zaten inkaredilemez. Bu anlamada şu da bir gerçek ki, türk
dünyasının bütün coğrafyalarında manilerde türklerin “düşünce yapısını, beğenisini, sevdalarını,
özlemlerini, dertlerini, ortak duygu ve davranışların yansıtılmasını, yörenin kültürüne ait gelenek
göreneğin izlerinin sergilendiğini” görüyoruz (Kemaloğlu, 2013, s.76).
Sonuç olarak şunu bildirelim ki, malum sürgün yıllarında yurakıda da bahsettiğimiz farklı
coğrafyalara dağılmış Ahıska türkleri ilk olarak kendi milli varlıklarından katiyyen uzak
düşmemiş, manevi bakımdan daha da güçlenmiş, bunu halk edebiyatı örneklerinde, özellikle
manilerinde yaşatmışlar. Aynı zamanda gariplikte meydana gelen yeni mani türleri, daha önce
var olan manilerle kaynayıb-karışmış Ahıska folklorunu daha da zanginleştirmişdir. Yeni folklor
örneklerinden yola çıkarak onu da söyleyebiliriz ki, Ahıska türklerinin ta eskilerden beri sözlü
edebiyatı ister tür, ister örnek bakımından bir hayli zengin olmuştur ki, bu, zamanla nesilden
nesile geçerek yaşatılmış ve sürgün coğrafyalarında da bu gelenek korunarak devam etdirilmiştir.
Hiç şüphesiz, Ahıska türklerinin sözlü edebiyatının örnek bakımından mani türü belirgin
bir yer kaplıyor ve teessüfle ifade etmeliyiz ki, bu manilerin son 70 yılı aşkın bir müddetde
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yaranmış yeni örneklerinde facialı yaşam öyküleri daha fazladır. Bunu Azerbaycanda yaşayan
Ahıskalıların yaratmış olduğu, bizim makalemiz boyu örnek olarak getirdiğimiz ve fazla yer
kaplamaması için gösteremediğimiz onlarla manileri okuduğumuzda da görüyoruz.
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AHISKA VE AZERBAYCAN TÜRKLERİNDEKİ ORTAK MANİLERİN
FARKLI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER
NOTES ON THE DIFFERENT FEATURES OF BAYATY COMMON FOR THE
MESKHETIAN AND AZERBAIJANI TURKS
Elhan YURDOĞLU-MEMMEDOV*
Nazire ESGEROVA**
Gafar GANBEROV***
Özet
Dünya halkları içerisinde kendi halk edebiyatının zenginliği bakımından türkler kadar ikinci bir halk
zor bulunur. Sözlü edebiyatının yüzyıllar, minyıllar öncelere dayanmasının sonucudur ki, halk edebiyatı
örneklerinde türk halklarının hayatının bütün alanlarına ait mevzulara rastlayabilirsiniz. Hacim itibariyle
en küçük halk edebiyatı türünden en büyük örneklerine kadar her birinde bitkin bir düşünce yapısı, aynı
zamanda ritmik bir söyleyiş, şiirsel bakış açısı hakim kesilmektedir.
Türk halk edebiyatının en eski türlerinden biri de hiç kuşkusuz, manilerdir. Bu fikri, hem de o
manada kesin bir şekilde söyleyebiliyoruz ki, türk halklarının hangisinin folkloruna bakarsak orada maniler
karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda türk halklarının folklorunda örnek sayı olarak da maniler diğer türlerden
daha fazladır.
Bu yüzdendir ki, ister Azerbaycan türklerinde, isterse de Ahıska türklerinde mani şekli geniş
yayılmıştır. Bu özelliği Türkiyede, Irakta, İranda, Balkanlardan Orta Asyaya, uzak Sibire kadar yayılmış
türk halklarının sözlü edebiyatına da kesinlikle ait edebiliriz.
Tarih boyu coğrafya olarak bir-biriyle komşulukta yaşayan Azerbaycan ve Ahıska türklerinin
manilerinde de bir yakınlık durumunun olması inkar edilemez. Bu yakınlık örneklerde bazen bire-bir aynı
olmasıyla dikkat çekiyorsa, bazen mevzunun, bazen fikrin, bazen söyleyiş tarzının benzerliğinde de kendini
gösteriyor. Bununla beraber her iki türk halkının benzer mani örneklerinde farklılıklar da dikkat çekiyor.
Bu da aynı dil olduğu halde farklı şive, farklı yaşam tarzı, farklı düşünceden kaynaklanıyor.
Biz de makalede bu hususlara dikkat çekerek Azerbaycan ve Ahıska türklerinin benzer
manilerindeki farklı özellikleri inceledik.
Anahtar kelimeler: Ahıska, Azerbaycan, Türk, mani
Turks are particularly rich in the folklore among the world’s peoples. The folk literature has
originated here thousand years ago, and as a result of that, topics related to all sides of the Turkic peoples’
life can be found in the folk-lore literature samples. Complete thought, rhythmic fluidity, poetry mood
prevail in each of these samples, both in the largest and the least in volume.
Bayaty is one of small genres in the Turkish folk-lore. If you look at the folklore of any Turkic
peoples, you’ll see there Bayaty, as it is the model and most common genre in the Turkic peoples’ folklore.
On that reason the Bayaty genre is common both among the Azerbaijani and Meskhetian Turks. This
feature is also typical for Turkey, Iraq, Iran, the Balkans, Central Asia, and up to Siberia.
Some similarities in the Azerbaijani and Meskhetian Turks’ Bayaty are also noticeable, because the
both ethnicities have been living in close proximity throughout history. This similarity sometimes attracts
the attention by the full identity of the samples, and sometimes displays itself in a similar thought or
expression form. At the same time the Bayaty of these two Turkic peoples have also different features. The
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reason for this, at the general similarity of their languages, is different dialects and way of life.
In this paper we will pay attention to these features, and study different features of the similar Bayaty
of the Azerbaijani and Meskhetian Turks.
Keywords: Meskhetian, Azerbaijan, Turk, bayaty

Azerbaycanın bir kaç ilçesinde meskunlaşmış Ahıska türklerinin folklorunun derlenip
yayınlandığı kitaplarda da biz manilerin daha fazla yer tuttuğunu görüyoruz. Özellikle “Ahıska
Türk folkloru” kitabında 800-ü aşkın mani örneği yer almıştır ki, onların da çoğuna Azerbaycan
türklerinin folklorunda da rast gelinmektedir. Tabii ki, uzun asırlar boyu aynı coğrafyda –
Kafkaslarda yaşadıklarından dolayı Azerbaycan türkünün söylediği maninin Ahıskalı bir türk
tarafından duyulması, hoşlanması, kendi duygularının ifadesi gibi hafızasında kalması ve sonraki
dönemde sık-sık kullandığından Ahıska türklerinin sözlü edebiyatında kendine vatandaşlık
kazanması da gözardı edilemez. Aynı fikri tam tersine de söylememizde hiç bir sakınca olamaz.
“Doğu Anadolu ağızlarına yakın bir Türkçeyle konusan, kendini Osmanlı Türkü olarak
tanımlayan ve sosyal hayatlarında Türk kültürü baskın olan bu toplumun” (8) bir nevi aynı
coğrafyayı, aynı kültürü, aynı dili, hatta şöyle söylememiz ne kadar yerindeyse, aynı kaderi
yaşayan iki kardeş halkın derdinin de, sevincinin de, duygularının da bir-birine benzemesi normal
karşılanmalıdır. Bir Ahıskalı şair Hamdi Eyvazovun dediği gibi:
Bir Kafkazda iki can,
Ahıska, Azerbaycan.
Her ikisine kurban,
Ey Azeri gardaşım.
Bir yaratmış bu ahı,
Ahına benzer ahım.
İniltimiz de gahım,
Ey Azeri gardaşım
(Ahmetli; Kadimli, 2008, s. 261).

İki kıtasını verdiğimiz şiirden de göründüğü üzere Azerbaycan ve Ahıska türkünün inltisi
(acısı) da aynıdır, ahı bile ahına benziyor. Bu durumda manilerinde de benzerliğin olması tabiidir.
Ahıskalılar kendi halk edebiyatına çok büyük önem veriyorlar. Bu hususa dokunan,
Azerbaycandakı Ahıska türklerinin tarihiyle ilgili araştırmalarıyla bilinen Sevil hanım Piriyeva
şöyle yazıyor: “Yaşlı neslin nümayendeleri ile adi konuşmalarımızda onların örf ve geleneklere,
dini ayinlere nasıl saygı ve ihtiram göstermelerinin şahidi oluyorsun. Halk edebiyatı
geleneklerinin nesilden nesile geçmesi, onu tarihi hafızada korumak mesuliyeti ahlaki görev gibi
büyükten küçüye her bir ahıskalının üzerine düşen milli vazifedir. Defalarca sürgüne maruz kalan
bu halk kendi tarihini, söz servetlerini ve deyimlerini mani, şarkı, masal, ata sözleri, efsane,
bulmaca ve folklor türünde olan diğer örneklerin, numunelerin hafızalarından silinmemesi için
ellerinden geleni etmiştir. Bu nisgilin, vatandan uzaklarda – gariplikte yaşamanın halkın sözlü
edebiyatına büyük tesiri olmuştur. Bu sebepler Ahıska türklerinin kültürel hayatının, maddi
değerlerinin yaşatılıp korunmasında özel bir görev üstlenmiştir. Ve biz bu gün bu halkın
yaşamında onların görevini çok aydın şekilde görüyoruz” (Piriyeva, 2005, s.48). Biz de bu
bakımdan araştırdığımız konu üzerine benzerliklerin kendi içerisinde bir çok farklı özellikler
ortaya çıkardık. Fikirlerimizi örnekler üzerinden devam ettirelim. Ahıska türklerinin
manilerinden birinde şöyle deniliyor:
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Bu dağlar olmasaydi,
Çiçekler solmasaydi.
Bir ayruluk, bir ölüm,
Heç biri olmasaydi
(Ahm.; Kad., 2008, s.65).

Bu maninin aynısına Azerbaycan mani örnekleri içerisinde de rastlıyoruz:
Bu bağlar olmayaydı,
Saralıb solmayaydı.
Bir ayrılık, bir ölüm,
Heç biri olmayaydı
(Azerbaycan Bayatıları, 2004, s.169).

Bu iki manideki farklılık ilk mısradadır. Ahıskalı hem dağlar olmasaydı, hem bağlar
solmasaydı diyorsa, Azerbaycan türkü madem solakcasa bu bağlar olmayaydı da solmayaydı
diyor. Solacaksa olmasın şeklinde maniye giriş veriyor.
Ahıska ve Azerbaycan manilerinde bir-birine benzeyen bu kadar örnek varken, onların
farklılığını ortaya koyan unsurlar nedir? Bu soruya bir kaç yönden yaklaşmamız lazım.
Araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz cevaplara örnekler işğında teker-teker bakalım.
İlk önce benzer manilerin farklı özellikleri dil meselesinde öne çıkıyor. Her ikisi aynı dil
olsa da, türk dilinin farklı şiveleri burada büyük önem taşıyor. Dil farklılığını da biz bir kaç madde
altında götürüyoruz. Dil farklılığı öncelikle sözlerin telafuz şeklinde kendini gösteriyor.
Bildiğimiz üzere sözlü edebiyat derlenirken, toplanırken şahsın ağzından nasıl çıkıyorsa, o şekilde
de not alınıyor ve kitaplarda o şekilde basılıyor. Bu yüzden sözlerin telafuz biçimi farklılığın bir
ana maddesini oluşturuyor. Buna örnek olarak bir kaç maniye bakalım. Şunu da belirtelim ki,
bildiride örnek verdiğimiz ilk maniler Ahıska türklerine, karşısındakiler ise Azerbaycan türklerine
aittir:
Yeşildir başin, ördek,
Karadur kaşın, ördek.
Çift gelirdün bu göle,
Hani bir eşin ördek?

Karadır kaşın ördek,
Yaşıldır başın ördek.
Hemişe cüt gezerdin,
Hanı yoldaşın, ördek?

(Ahm.; Kad., 2008, s.68).

(Azer. bay., 2004, s.171).

Burada ilk iki mısrada yerdeğişimini dikkate almazsak cüt-çift, eşin-yoldaşın sözleri, aynı
zamanda bazı ek`ler farklılık sebebine dönüşüyor: yaşıldır-yeşildir, karadur-karadır, hani-hanı…
Atım kaşka kabakdur,
Yüküm tekne tabakdur.
Horoz, dilin çürüsün,
Niye dedin sabahdur
(Ahm.; Kad., 2008, s.71).

Atım kaşka-kabakdır,
Yüküm tehne-tabakdır.
Dilin tutulsun, horuz,
Niye dedin sabahdır?
(Azer. bay., 2004, s.14).

Bu manide de horoz-horuz sözleri ve kabahdur-kabahdır, tabakdur-tabakdır, sabahdursabahdır sözlerindeki haber ekinin farklılığı var. Telafuz şekline yakın görüne bilse de, ince bir
çizgiyle bir-birinden ayrılan diğer farklılık kelimelerin farklı şekilde yazılmasıdır. Bu durum iki
türk halkında bir anlamın farklı kelimelerle adlandırılmasından ortaya çıkıyor:
Puarın taşi kara,
Dibinin daşi kara.
Ben yarimu tanurum

Bulağın daşı kara,
Dibi göy, başı kara.
Bir kız mana ok vurdu,
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Orta boy, kaşi kara

Göz ala, kaşı kara

(Ahm.; Kad., 2008, s.74).

(Azer. bay., 2004, s.97).

Burada türkçedeki “pınar” kelimesi ilk mısrada farklılık yaratıyor. Azerbaycan türkü
“bulağın” taşının, Ahıska türkü “puarın” taşinin kara (siyah) olduğunu söylüyor ve maniye bu
şekilde geçit alıyor.
Ortak manilerdeki diğer bir farklılık ilk mısranın aynı üslupta olmasıdır. Buna örnek olarak
bir çok mani derledik:
Dağlara doli düşdi,
Dolandi yoli düşdi.
Felek bir balta vurdi,
Garibin koli düşdi

Dağlara dolu düşdü,
Şeh düşdü, dolu düşdü.
Kabrimi yol üste kaz,
Belke yar yolu düşdü

(Hacılı, 2014, s.91).

(Azer. bay., 2004, s.203).

Ağ alma, kızıl alma,
Gel yola düzül alma.
Yar kapiden keçende,
Cefüne süzül alma

Ağ alma, kızıl alma,
Gel yola düzül alma.
Yarım yoldan keçende,
Cergeden üzül alma

(Ahm.; Kad., 2008, s.168).

(Azer. bay., 2004, s.246).

Dağlari gezdim geldim,
Elimi üzdüm geldim.
Bir bevafa yar üçün
Yalağuz gezdim geldim

Dağları gezdim geldim,
Daşları düzdüm geldim.
Aktardım tapammadım,
Elimi üzdüm geldim

(Ahm.; Kad., 2008, s.73).

(Azer. bay., 2004, s.180).

Bu dere derin dere,
Gölgesi serin dere.
Yatem bundan yukliyem,
Belke de yarım gele

Bu dere derin dere,
Suları serin dere.
Yardan cavab alınca,
Yalvarmışam min kere

(Ahm.; Kad., 2008, s.98).

(Azer. bay., 2004, s.105).

Sarı kovun dilimi,
Ben yütürdüm gülümü.
Çıkak dağlar başına,
Ariyek sevgilimi

Sarı kovun dilimi,
Uçurdum bülbülümü.
Gel dur divar dalında,
Deyim, derdi-dilim

(Ahm.; Kad., 2008, s.84).

(İsmail, 2010, s.97).

Dikkatimizi çeken diğer bir farklılık anlamın aynı, söyleyiş tarzının farklı olmasıdır:
Gökte yıldız ellidür,
Ellisi de bellidür.
Sövde çeken kızların
Gözlerinden bellidür

Göyde ulduz ellidir,
Yüz deyil, düz ellidir.
Men yarımı tanıram,
Gözlerinden bellidir

(Ahm.; Kad., 2008, s.67).

(Azer. bay., 2004, s.150).

Ağlarım ağlar kimi,
Derdim var dağlar kimi.
Ben güzün hezel oldum,

Ağlaram ağlar kimi,
Derdim var dağlar kimi.
Hezel ollam töküllem.
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Saralmış bağlar kimi

Virane bağlar kimi

(Ahm.; Kad., 2008, s.68).

(Azer. bay., 2004, s.44).

Bu tağın ardı meşe,
Gün vura kölge düşe.
Beni senden edenin,
Evine şivan düşe

Aşık özün de yara,
Ürek sözün de yara.
Yarı menden eyleyen,
Düşsün itkin diyara

(Ahm.; Kad., 2008, s.92).

(Azer. bay., 2004, s.260).

Gardaş, atın beş olsun,
Üzengin gümüş olsun.
Eger bize erz etsen,
Eşin Hıdrellez olsun

Gardaş atın beş olsun,
Elin terlan kuş olsun.
Her sefere gedende,
İmam yoldaşın olsun

(Ahm.; Kad., 2008, s.75).

(Azer. bay., 2004, s.228).

Kafiye şeklinin aynı, içeriğin farklı olduğu maniler de çoğunluk teşkil ediyor:
Göyde yıldız olaydım,
Terekde düz olaydım.
Yar kapiden keçende
Evde yalnuz olaydım

Yanar çırak olaydım,
Yoldan irak olaydım.
Yarım suya gelende,
Serin bulak olaydım

(Ahm.; Kad., 2008, s.70).

(Azer. bay., 2004, s.181).

Ay alçalar-alçalar,
Ayağında nalçalar,
Gece gelme, gündüz gel,
İtler seni parçalar

Alçalar, ay alçalar.
Yaşıl çalar, al çalar.
Kabrimi gizli kazın,
Düşmen görer, el çalar

(Ahm.; Kad., 2008, s.75).

(Azer. bay., 2004, s.280).

Ay çıkar bedir, Allah,
Bu ne sövdedür, Allah.
Sövdeyi sen yaratdın,
Dermani nedür, Allah?

Gün çıkdı kadir Allah,
Taksırım nedir, Allah?
Ya meni yara yetir,
Ya da ki, öldür, Allah

(Ahm.; Kad., 2008, s.74).

(Azer. bay., 2004, s.204).

Evlerinde var kilim,
Lal olsun benim dilim.
Biz böyügüni verdük,
Küçügüne Allah Kerim

Evlerinde var kilim,
Lal olsun menim dilim.
Gedende küsdü getdi,
Gelse nece dindirim?

(Ahm.; Kad., 2008, s.95).

(Azer. bay., 2004, s.180).

Portağalin sarisi,
Yedim kaldi yarisi.
Oğlan bir kapek etmez,
Ne gözeldir karisi

Hemayilin sarısı,
Gümüşdendi yarısı.
Arvadların eri yok,
Kızların da Tanrısı

(Ahm.; Kad., 2008, s.81).

(Azer. bay., 2004, s.86).

Azerbaycan manileri içerisinde bunun başka bir örneği de var:
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İstekanın sarısı,
İçdim kaldı yarısı.
Erlilerin eri yok,
Ersizlerin Tanrısı
(Azer. bay., 2004, s.87)

İlginç farklılıklardan biri de ilk iki kelimenin aynı, kafiyenin farklı olmasıdır:
Degirman üsti çinar,
Yapraği dinar-dinar.
Yarım hele çocukdur
Söz demem, kalbi sınar

Deyirman üstü çiçek,
Orak getir, gül biçek.
Men yarımı tanıram,
Kısa boy, kara birçek

(Ahm.; Kad., 2008, s.68).

(Nah. bay., 2009, s.103).

Azerbaycan manileri içerisinde bu tür bir kaç mani daha vardır. “Deyirman üstü dester” (4,
s.105), “Deyirman üstü lekler” (4, s.109), “Deyirman üstü kırkavıl” (4, s.116) ve b. Burada
değirmene giden yolun üzerinde nelerle karşılaştıkları dile getiriliyor. Bu manilerin farklılığına
sebep ise farklı bölgelerde olan insanların kendi köy, kasaba, her hangi yaşayış alanındakı
değirmene giden yolun farklı olması ve söylenmek istenen fikri ifade ederken değirmen yolundan
bir anahtar gibi yararlanılmasıdır.
Dikkatimizi çeken diğer bir farklılık vurgu yapılan önemli unsurla alakadardır. Örnekler
fikrimizi daha iyi anlatacaktır:
Pencerede üzüm var,
Ana, sene sözüm var.
İki emi kızının,
Küçüğünde gözüm var

Pencerede üzüm var,
Ana, sene sözüm var.
Konşu oğlanlarının,
Kiçiyinde gözüm var

(Ahm.; Kad., 2008, s.67).

(Azer. bay., 2004, s.142).

Ahıskalı iki emikızının küçüğüne, Azerbaycanlı komşu oğlanların küçüğüne gönül vermiş.
Ay aydundur, işıkdur,
Sufra doli kaşıkdur.
Ablasi yan-yan gezer,
Kayni bize aşıkdur

Dağlar başı işıkdır,
Yar elinde kaşıkdır.
Kaynanam sevmese de,
Oğlu mene aşıkdır

(Ahm.; Kad., 2008, s.72).

(Azer. bay., 2004, s.87).

Ahıskalının kayınçosu, Azerbaycanlının oğlu aşıktır.
Karpuzi biçakladım,
Dörd yere saçakladım.
Anasının yanında,
Kızıni kucakladım

Karpızı bıçakladım,
Yarım üçün sakladım.
Anasının yanında,
Oğlunu kucakladım

(Ahm.; Kad., 2008, s.95).

(İsmail, 2010, s.95).

Ahıskalı oğlan anasının yanında kızını, Azerbaycanlı kız anasının yanında oğlunu
kucaklamış.
Karşide çırak yanar,
Üfürsen irak yanar.
Ne aci şerbetidi
İçdukca yürek yanar

Deryada çırak yanar,
Bakdıkca irak yanar.
Sevgi şirin şerbetdir,
İçdikce ürek yanar

(Ahm.; Kad., 2008, s.95).

(Azer. bay., 2004, s.194).
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Ahıskalının sevgisi (şerbeti) acı veriyor, Azerbaycanlıya sevgisi (şerbeti) şirin geliyor.
Bazı maniler de vardır ki, burada söyleyenin vurğu yaptığı fikir aynıdır. Fakat gidişat
farklıdır:
Su gelir akmayinen,
Deryalar yakmayinen.
Yar-yardan heç doyarmi,
Uzakdan bakmayinen

Ezizim bu sabaha,
Söz verdi bu sabaha.
Yar yardan nece doysun,
Can ucuz, buse baha

(Ahm.; Kad., 2008, s.87).

(Azer. bay., 2004, s.98).

İsitme dutdi beni,
Dutdi, kurutdi beni.
Getdi yarim gelmedi,
Belke unutdi beni

Deryalar tutdu meni,
Nakkalar uddu meni.
Eziz, istekli dostum,
Ne tez unutdu meni?

(Ahm.; Kad., 2008, s.102).

(Azer. bay., 2004, s.26).

Araştırmalarımız zamanı bazı manilerde hitap edilen şahsın farklı olmasını belirledik:
Gel menim ağa yarim,
Sallan gir bağa yarim.
Koçum yok kurban edem,
Başım sadağa yarim

Har konub, bağa, dostum,
Bostana, tağa, dostum,
Koçum yok kurban kesem,
Canım sadağa, dostum

(Ahm.; Kad., 2008, s.111).

(Azer. bay., 2004, s.27).

Her iki türk halkının manilerinde şahıs ismi geçen numunelere de rastlıyoruz. Fakat farklı
anlamlar taşıyorlar:
Oğlan adın Alidür,
Boyun selvi talidür.
Oğlan, gel gir evime,
Koy desinler yaridür

Oğlan adın Alidir,
Kolların düymelidir.
Çok gezib, çok dolanma,
Kızlar deyer delidir

(Ahm.; Kad., 2008, s.73).

(Nah. bay., 2009, s.294).

Oğlan adın Alıdır,
Boyun karğıdalıdır.
Verdiyin kızıl üzük,
Barmağımın malıdır
(Nah. bay., 2009, s.295).

Diğer bir farklılık ise ana fikrin söylendiği kelimelerin değişik olmasıdır. Şöyle ki, ister
Ahıska, isterse de Azerbaycan manilerinin bir çoğunda kafiye aynı, mana aynı olsa da kelimeler
farklı oluyor:
Puvar başi potorak,
Gel beraber oturak.
Bir sen söyle, bir de ben
Bu sevdeden kurtulak

Tut ağacı pıtırak,
Cerge vurak oturak.
Birin sen de, birin men,
İntizardan kurtulak

(Ahm.; Kad., 2008, s.71).

(Azer. bay., 2004, s.159).

Kerenfil ekilende,
Talından tökülende.
Çıkmali güle benzer

Dan yeri sökülende,
Zülf üze tökülende.
Şeh düşmüş güle benzer,
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Al yanak öpülende

Ağ üzden öpülende

(Ahm.; Kad., 2008, s.81).

(Azer. bay., 2004, s.100).

İnce çubuk üç oğlan,
Gel kapiden keç, oğlan.
Babam sene kız vermez,
Tut elimden kaç, oğlan

Kara buruksaç oğlan,
Kapımızı aç, oğlan.
Atam, anam yatıbdır,
Götür meni kaç, oğlan

(Ahm.; Kad., 2008, s.83).

(Azer. bay., 2004, s.134).

Biz farklılığın birini de şöyle ayırdık. Gerçi bu tür farklılığa sadece bir manide rastladık.
Ama düşünüyoruz ki, bir kaç örnek de kesinlikle vardır. Şöyle ki, vurgu yapılan önemli unsur
aynıdır.
Su gelür daşa deger,
Kiprikler kaşa deger.
Ele bir yar sevmişim
Yeddi gardaşa deger

Dağda yol-iz yakşıdır,
Her yan nergiz yakşıdır.
Yeddi fersiz oğuldan,
Bir ferli kız yakşıdır

(Ahm.; Kad., 2008, s.87).

(Azer. bay., 2004, s.230).

Tamamen aynı olan, fakat her hangi bir mısrasında her hangi bir sözün, yahud bir mısranın
farklı olduğu maniler ise çok sayıda karşımıza çıkıyor:
Kar kimi oydun beni,
Öldürdün soydun beni.
Ne kölgede besledin,
Ne güne koydun beni

Kar kimi oydun meni,
Nar kimi soydun meni.
Ne kölgende besledin,
Ne güne koydun meni

(Ahm.; Kad., 2008, s.109).

(Azer. bay., 2004, s.45).

Komleyi yeşil oğlan,
Geyin, yaraşır oğlan.
Kapimizde dolanma,
Anam dalaşır, oğlan

Köyneyi yaşıl oğlan.
Geyin, yaraşır, oğlan.
Gelme bizim mehleye,
Anam dalaşır, oğlan

(Ahm.; Kad., 2008, s.105).

(Azer. bay., 2004, s.134).

Köyneyi yaşıl oğlan.
Geyin yaraşır, oğlan.
Bizim bağda dolanma.
Anam dalaşır, oğlan
(Azer. bay., 2004, s.253).

Karşıda kuzi gördüm,
Tuyi kırmızi gördüm.
Yıkılacak sarayda
Sevdügüm kızı gördüm

Talada kuzu gördüm,
Tükü kırmızı gördüm.
Açdım cennet kapısın,
Sevdiyim kızı gördüm

(Ahm.; Kad., 2008, s.97).

(Azer. bay., 2004, s.253).

Makalemiz boyunca getirdiğimiz mani örneklerinde ne kadar farklılıklar olduğunu gördük.
Buna rağmen bırakın Ahıska ve Azerbaycan türklerinin, diğer türk halklarının manilerinde de rast
geldiğimiz örneklerin tümü hemen-hemen aynıdır. “Anadolu halk edebiyatı ve folklor ürünleri
arasında yer alan hemen bütün ürünlerin benzerleri Ahıska halk edebiyatında da mevcuttur”
(Yılmaz, 2005, s.2) söyleyen Ayfer Yılmaz beyin fikirlerinde Anadolu halk edebiyatı öne çekilse
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de, diğer türk halkları edebiyatı konusunda da aynı fikri söylememiz mümkündür.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, akraba halkların sözlü edebiyatında her hangi türlerde dil,
yaşam biçimi, örf ve gelenekler, yaşadığı coğrafya, tarih ve bu gibi unsurlar karşılaştığımız
farklılıkları meydana getiriyor. Azerbaycan ve Ahıska türklerinin manilerinde de bu bakımdan
aynı örneklere rast gelsek de küçük farklılıklar da yok değil.
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1989 YILINDAKİ FERGANA TRAJEDİLERİNİN OBJEKTİF
VE SUBJEKTİF ESASLARI, DEVRİN EDEBİYATI VE BASINININ
OLAYLAR SÜRECİNİ NASIL AYDINLATDIĞI HAKKINDA
OBJECTIVE AND SUBJECTIVE GROUNDS OF THE 1989 FERGANA
TRAGEDY AND HOW THE EVENTS WERE REPORTED IN THE
MEDIA AND LITERATURE OF THOSE YEARS
Batır NORBAEV*
Özet
Konuşmamızda 1989 de Ahıska Türkleri ve Ferganadaki Özbek Türkleri hayatında yaşanan
trajedilerinin objektif, sosyal-hayati kökleri nedir? İstense bir günde durdurulması mümkün olan
trajedilerin hükûmetin durdurulmadığının sebepleri nedir? KGB katılımı ve yardımında dağıtıldığı daha
sonra belirlenen sahte fotoğraflar ve kışkırtma ilanların halka etkisi, milletçiliğin, kitle psikoz hastalığının
zaman olaylarına ilgili yönleri, suçlu çetelerin ve sıradan halkın bu süreçlerdeki rolü hangi derecede gibi
birçok sorulara cevap arayacağız.
Bu olaylar sırasında neler olduğunu dışardan ve içerden gözeten gazeteci (ben o zaman gayrı resmi
‘Birlik’ gazetesi editörü idim) olarak neler anladığımızı söylemek, aynı zamanda edebiyatçı olarak bu
zamana kadar tam değerlendirilmeyen ‘Gurbetten İniltiler’ romanındaki özelliklere (Mircevat Ahıskalı’nın
öz halkı önündeki görevini yerine getirmesi ve başka taraftan 45 sene devamında ekmeğini paylaşan, evini
paylaşan Özbeklere tutumu) yeni bir yaklaşım yararlıdır.
Bu problemlerde söz ettiğimiz roman, Rus ve Özbek basını (“Müstakil Haftalık”, ‘Gençlik’
‘Özbekistan edebiyatı ve sanatı’, (Rusça) ‘‘Pravda’’ (Gerçek) ve ‘Edebiyat gazete’) de basılan makaleler
yardımında cevap ararken objektif olmaya çalışacağız.
Bu toplantı ve kısmen bizim konuşmamız, her şeyden önce, Özbek ve Ahıska Türkleri arasındaki
ilişkileri iyileştirmek için, ikinci olarak, şimdiki Özbekistan politikasının daha iyi değiştiğini dikkate alarak,
Ahıskalıların istediklerini ata ve ana topraklarına (Özbekistan’a ve Gürcistan’a) geri gönderilmesi meselesi
tartışmaya esas olur diye düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Ahıskalılar, Gurbetten İniltiler, Özbekler, basın, trajedi,
Abstract
Were there objective social and vital grounds for the 1989 tragedy of Ahiska turks and Fergana
uzbek turks? The reason, why the Soviet state, the KGB, police and the military, who could stop the process
of events in one hour, inacted, is clear – they have organized the events and later distributed exaggerated
and fake reports, stories, photos. But what was the reaction of ordinary people to the events and the reports
about them? Did they lead to rise of nationalism, public psychosis? What were the roles of criminals and
general public? We try to find answers to these questions.
As a journalist (unofficial editor of oppositional “Birlik haftanomasi” those times) I’ve monitored
the events both from within and outside and I’ll try to explain my those findings. Also, I share my feelings
on the novel “Gurbatten naleler” of Mircaved Ahiskali, who fulfilled his duty before his nation, as well as
kept his warm feelings about uzbeks, who shared house and bread with ahiska turks for 45 years.
We try to find answers based on the mentioned novel and Uzbek and Russian media of those times
(“Mustaqil Haftalık”, “Gençlik”, “O’zbekiston adabiyoti va san’ati”, “Literaturnaya Gazeta”, “Pravda”)
and try to be objective.
I hope this conference, its articles and speeches, particularly my speech, will serve to the best of
Uzbek-Ahiska Turks relations. Also, taking into account the resent changes in Uzbekistan’s public policy,
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let me hope that Ahiska turks will have real opportunity to return both to their fatherland (Uzbeksitan) and
motherland (Georgia).
Keywords: Tragedy. Ahiska Turks. novel. Uzbek. media.

Ahıska’nın cefakeş aydınları! Değerli meslektaşlar! Aziz misafirler. Men Dünyanın çok
yerlerinden gelen Ahıskalı kardeşlerle bir araya geldiğimden dolayı mutluyum!
Burada, Fergana’da 1989’da meydana gelen o dehşetli facialar hakkında hocalardan yeni
malumatlar aldım.
Uluslararası kavgalar, özellikle aynı kökten gelen kavimler arasındaki olaylar hakkında
yazmak ve söylemek o kavmin aydınları için çok zordur. Ben Harezm Oğuz bölgesinde doğup
büyümüş bir insan olsam samda, 1989 mayıs ayındaki facılara duyarken, çok üzülmüştüm,
etkilenmiştim.
2013 yılında Afyonkarahisar’da düzenlenmiş olan Uluslararası Türk Dünyası
Kurultayında: ‘Ben 1989 yılında Fergana’da katledilmiş çok sayıda Ahıska Türkleri için, 1990
yılında Öş şehrinde ve Özgen’de kurban olmuş Özbek Türkleri için de matem tutuyorum
‘demiştim.
Saldırganlar için matem tutulmaz. Onlar suçludurlar…
Bu cümleler Kazakstanda yayinladiğim bir makalamda ilan edilmiştir.(1)
‘Bütün bu yaşanan olayların sebebi 1944 sürgünüdür. Kırk beş yıl gurbetlerde vatan
mücadelesi veren milletimiz, dünyaya sesini duyuramadı, elinden tutan, arka çıkan olmadı’, diyor
M. Ahıskalı. Keşke Ahıskalılar 1944 yılında Stalın cellatları tarafından sürgün edilmeseydi, 1989
olayları olmasaydı diye endişeleniyorum.
Maalesef 1989 mayında Ahıskalılara yönelik önce Kuvasay sonra Taşlak, Yarmazar,
Kokan gibi bölgelerde bu olaylar meydana gelmiştir. Tarihi değiştire bayılmıyoruz. Fakat tarihi
iyice öğrenmek tarihten ders almak zorundayız.
Bu olaylar nasıl başladı acaba?!
Gazetecilere göre olaylar böyle başlamış: 1989 23 mayısta Taşlakdakı Meyhanede
kuyrukta duran bir Rus kişi ve bir Kırım Türkü ihtilaf ederek dövüşüyor. Rus’a iki Özbek,
Kırımlıya da iki Ahıska Türkü yardıma gelir...
Daha sonra Rus ve Tatar olayın dışına çıkarken başka Ahıskalılar ve Fergana Özbekleri
birbiriyle kavgayı devam ettirmişlerdir. (2)
Ama bakın O iki Ahıska Türkü nereliydi? Rus’a yardıma gelen Özbekler kimdi? Onlar
aynan KGBnın temsilçileri değilmidi?
Maalesef, şimdiki günlerde Türkiye’deki saldırıları gerçekleştirenler gibi kotu niyetli
güçler 1989 yılın 23. Mayıs ayında o gibi saldırları başladılar.
Bu hal Mircevat Ahıskalının ‘Gurbetten İniltiler’-’Kariş-kariş Fergana’ romanı yazarını
de ilgilendiriyor. O böyle yazıyor: “İyi günde kötü günde, düğünde, dernekte en fazla iç içe olan
Ahıska Türkleri ile Özbeklerdi… Özbeklerle omuz omuza veren, her zorlu işe göğüs geren yine
Ahıska Türkleriydi. Onun için de Özbekistan’da millet kavgası çıkmaz, çıksa bile Özbeklerin
kendilerine bu kadar yakın olan milleti vuracağına kimse inanmazdı’.(3).
Şimdi ‘Demir yurek Türkleriz’ şarkısının yazarı Dedahan Hasan sözlerin getiriyorum.’Biz
bu olaylardan bir az önce birkaç şairler ve şarkıcılar Ferganadaki stadımda şiir ve şarkı geçesi
yapmak için Taşkent’ten Ferganaya gelmiştik. Ama bilet aldıklarına rağmen Ahıska Türkleri bu
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ere gelmediler. Sonra Ahıskalıların iki temsilci gelip bunun sebebini anlattı: ‘Bizde KGB
Özbekler ve Türkler arasında kavga çıkartmak istedikleri hakkında malumat var. Kusura bakman
onu için gelemedik dedi’.(4)Ben Dedehan Hasanin sözünün samimiliğine inanıyorum...
1989 mayısta iki kardeş halk arasında küçük bir kavga kopmasından memnun olan Rus
istihbaratçıları o günlerde, hızlı bir şekilde Ferganalılar Ahıskalıların, Ahıskalılar Ferganalıların
çocuklarını katletmiş gibi fotoğrafları yayınlamışlardır.
Hareket dergisinde basılan ‘Tuğyan’ adlı romanda yazıldığı gibi bir gün sonra7 tane aynı
“Yava” markalı motosikletli, aynı renk gömlek giymiş yedi genç sokak sokak dolaşarak, mitinge
gidin, Türklere karşı miting düzenliyoruz, diye bağırarak dolaş muşlar. Bunlar kim olabilir? –
değen soruya asar Kahramanı Mahbuba Kasımova, ‘derneklerde ‘Yava’motosikleti yok, onlar
aynırenkteki gömlek giymez, bu KGB’nin işidir’, (5) –diye cevap eder..
Aynan o günlerde ünlü operatör Abdülaziz Mahmut: Ferganalı Ahıskalılardan röportajlar
almış ve onlar bu saldırıların başında Hükumet adamları varlığını söylemişlerdi.
Hükümet be KGB tarafinden bu gibi operasyonlar yapıldıktan, fotoğraflar dağıtıldıktan
sonra Fergana Özbeklerinin cahil genclerı, Rusya’dan ve mahalli hapishanelerden getirilen
suçlilarle beraber Ahıska Türklerine saldırmak için geliyorlardı. Ünlü devlet erbabı Nürıddın
Muhuddın ‘Fergananı gezerken ben Özbek elbiseleri giyen aslında diğer milletlerden olan
şahısların fotoğraflarını gördüm’’ diye yazmıştır. (7)
Mircevat Ahıskalının ‘Gurbetten İniltiler’-’Kariş-kariş Fergana’ eserinde o dönemdeki
tehlikeli hal böyle anlatiyor. “Azgın çete sürüsü, Ahıska Türklerinin evlerini önceden tespit etmiş
olsalar gerek ki, farklı milletlerin yaşadığı şehirde hiç yanılmadan, Ahıska Türklerinin evlerini
taş yağmuruna tutuyor... Dehşete kapılan Ahıska Türkleri neye uğradığını, ne yapacaklarını
bilemiyorlardı’. (7).
Bu gibi itiraflar kavgalara gerçekten hapishanelerden getirilen tecrübeli suçlular katıldığını
ve o zamandaki Sovyet devlet adamlarının organizatör olduğunu göstermektedir. Y. Şatalın’inin
aşağıdekı sözlerine dikkatinizi çekmek istiyorum; “Hücum edenlerin ‘Kalaşnikof’ silahlarla
tabancalarla ve tüfeklerle silahlandıklarını gördük.” (8)
Acaba kendileri ekmek parasını bulmayan sıradan adamlar kalaşnikof silah ini hangi paraya
alabilirler?
‘Sovyet Özbekistan’ı’ gazetesi muhabiri arkadaş imiz Alişiir İbadinov: ‘Biz suçluların
taktiğini dikkatlice öğrendik. Onlar Fergana ilçesinde 2 gün yoğun eylem yaptıktan sonra tatile
çıkıyorlar. Yarın bu manzara Margılan’da tekrarlanır’, diye yazmıştı. (9)
‘Gurbetten İniltiler’-”Karış karış Fergana” romanında’da bu gibi sahneler görülmektedir.
‘Saldırganlar koskoca Sovyet devletinin gözü önünde, hain düşüncelerini gerçekleştiriyor, ve
ellerini, kollarını sallayarak, bir kasabadan diğerine geçiyorlardı. (10)
Görüldüğü gibi gazetelerdeki haberlerle Mırcevat Ahıskalının ‘Gurbetten İniltiler’’Kariş-kariş Fergana’ romanındaki malumatlar bire bir aynıdır.
Bu faciaları durdurmaya gücü yetmeyen vicdan azabı da çeken aydınların fikrine göre
olayların durdurulamamasının en önemli sebeplerinden birisi de samimi İnsanların söylediklerine
devlet adamların kulak asmamadıklarıdır. 1989 olaylar başladığı günü Kuvasayli önde gelen
yaşlılardan birisi olan Atacan Rahmetov Fergana vilayeti yöneticilerine ‘Halka izin verin biz
Kuvasay’ın etrafını çeviririz ve kendi gençlerimiz sözümüze kulak asar, bu olayı durdurabiliriz”
dediğinde, onu alay ederek dışarıya atmışlardır.
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Ahıska Türkleri ve Ferganalı Özbek Türkleri arasındaki kavga günlerinde Özbek
aydınlarının önde gelen liderleri ile birlikte ben de, Özbekistan Cumhuriyetinin 2 numaralı Kişisi
olan Şukrullah Mırsaidov’un kabulünde, Ahıska Türkleri Özbekistan’dan gitmesin diye rica
etmiştin hatta Ahiskalilarin Dilekçelerini ona vermişdim. Ama o kişi:”Bu iş halloldu, onları
yoldan döndürmek zor”,diye cevap vermişti. Maalesef biz bir şey yapamadık.
Olaylar sırasında Özbekistan yazarlar birliği üyelerinin bir kısmı gönüllü olarak Fergana’ya
gidip Özbeklerle Ahıskalılar arasında arabuluculuk yapmak istemişlerdi fakat dönemin yerli
hükümeti buna müsaade etmemişti. Buna rağmen Haziranın 10’da DedehanNuriy’i de yanıma
alıp Namangan’a vardım ve iki gün Ahıskalı kardeşlerimizle beraber kalıp, onların yaşadıkları
korkulara bizzat şahit oldum- diye yazmıştı Mirza Kencebek ‘Fitne sanatı’ adlı meşhur
makalasında.
Bu gibi olaylar hakkında mahalli ve merkez gazetelerde yazmış. Aşağıdaki itiraflarda
kavgalara o zamandaki devlet adamları organizatör olduğunu göstermektedir.
SSCB İç İşleri Bakanlığı Savunma Bakan Yardımcısı Y. Neçayev’in sözlerine dikkat edin;
Ben Sumgait olaylarını görmüşüm ama o olaylar, Fergana olaylarıyla asla kıyaslanamaz. Burada
işlenen cinayet akıl almaz derecede, ancak cinayet dairesi işleyebilecek bir vahşilik.
Mircevat Ahıskalı yazar olarak, bir taraftan kendi vicdanı ve Ahıska halkı önündeki
borcunu ödemeyi, diğer taraftan 45 yıl bir ekmeğini beraber bölüp egen Özbeklere borçluluk
hissini duymuş... Bu asari okuyan o devir kişileri de olayları görmeyen gençler de kalpten hisseder
ki Ahıskalılara saldıranlar bütün Özbek milleti değildi, KGB ve Özbek milletinin içinden çıkan
vicdansızları.
М. Ahıskalı Halk ve yerel hükumetin vekillerini ayrı-ayrı görmüştür. Biz bu romanda adı
geçen Ahıskalı ailelerin komşuları tarafından canı pahasına nasıl kurtarıldıklarını da görüyoruz.
İster Fahrettin dayının ailesi olsun, ister Nuralinin ailesi, isterse Paşabeyin ailesi isterse de diğer
kişiler olsun bunların hepsini kurtaran yine Özbek komşuları ya da tanıdıkları olmuştur. M.
Ahiskalı romanın bir kaç sahifelerinde sıradan Özbekler komşularını çetelerden nasıl kurtardığını
güzel yansıtıyor.
Bir ornek gatirelim:’Hatice halabu arada misafirlerine hazırlanmalarını söyledi.... Hani
derler ya:
— Yani teröristlerin dağıldığını mı söylüyorsunuz?
— En azından buralarda şimdilik kimsecikler yok, hem korkacak bir şey yok, sizi yeğenim
arabasıyla götürecek, sizden kimse şüphelenmez.
— Yeğeniniz gelir mi dersiniz?
— Geleceğinden eminim…
Hatice halanın sözü ağzında kaldı, avluda yeğeni göründü. Kadın yeğenini görünce:
— İşte yeğenim de geldi. Aslan yeğenim benim, hadi bakalım sağ salim askerlere teslim
edip gel kardeşlerimi.
Paşabek kadının yeğenini görünce:
— Vay Muratcan, bu sen misin ya? İşte buna çok sevindim...’’ dimiştir. (11)
Mircevat Ahıskalı Komşularına yardım eden sıradan kişilerin simasını bir kaç yerde
maharetle yansıtmış ve milletine duyduğu sevgiyle birlikte beynelmilel borcunu da ödemiştir.
Tabi ki kısa sürede kos-koca bir romanı özetlemek mümkün değildir, tavsiyem bu romanı
ve ‘Tüğyan’ romanini hemde makalalari bir kez olsun okumanızdır.
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Sözlerimi boyle sonuçlandırmak istiyorum.
Tarihteki fitneler sebep maalesef Türklerimiz arasında çok defe kavgalar kopmuştur. Amir
Temur ve Bayazıt, Babur be Şeybaniy arasindakı, Ahiskalılar ve Fergana Özbekleri, doğu
Kirgizları ve Oş, Celalaabad Özbekleri arasındaki kavgalar’de öyle bir fitnelerin neticesidir.
Ama Türklerimiz arasındaki olaylar tarihte kaldı. Bu olaylardan ders çıkartmak gerekir.
Şimdi bizbirinci nöbette Hristiyan memleketlerindeki Ahıskalıları tarihi vatanlarına
getirmemiz, ezelden Türk yeri olan Ahıska’ya diplomatik kanallara dayanarak dönmek
mücadelesini devam ettirmemiz gerekir.
Bu masalayı hal etmek için bize Türk Birgili gayesi yardımcı olacaktır. Eğer Türk Birliği
olsaydı 1944, 1989, 1990, 2010 facialari’de, Hocalı ve Karadağ facialarıda olmazdı. Eger Türk
birliği olsaydı Ahıskalıların 1990 dakı Vatane dönmek gibi büyük istegi’de icabet olabilirdi.
Şimdiki zamanda Türk Birligi ğayasini gerçekleştirmek için çalişmakta olan çok dernekler,
vakfler, Partiler var. Bence onlarn içinde TürkBirDev– yanı Türk devletleri Birligi vakfi hep
teşkilatları birleştire bilir haldedir. Kendimde uyesi olan TürkBirDev’in Türkiyedekı 60 dan fazla
şehirde bolumu var.
2. mesele: Türk Birligini kazanmak için hep Türklerimiz ayni dılde konuşmaları, meseleleri
aynan düşünmeleri lazımdir. Biz şu yakın aylar ve yıllerde dil birliğine kavuşmamız lazim. Benim
derin inancıma göre bizin Ortak dilimiz Türkiye Türkçesi olacaktır.
Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.
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AHISKA TÜRK FIKRALARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
THE SPECIFIC PECULIARITIES OF THE JOKES OF MESKHETIAN TURKS
Tahir ORUCOV*
Özet
Axısqa folklorunun epik türüne dahil olan, çok sevilen ve çok yayıan janrlarından biri de fıkralartır.
Axısqa Türklerinin fıkralarında halkın milli özellikleri, gelenekleri, aile ve meişeti ayrıntılı şekilde
açıklanmıştır. Bu fıkralar Axısqa Türklerinin bakış açısını, yaşama yaklaşımını, onların toplumun kusur ve
naqisliklerine karşı mücadelesini satirik-mizahi boyalarla temsil eder.
Makalede fıkraların Axısqa Türklerinin hayat ve meişetinin sanatsal genelleçtirilmesinden oluşan
satirik-mizahi halk incileri olması vurgulanıyor, aynı zamanda fıkralardan örnekler verilir. Burada ayrıca
Axısqa fıkralarının kendine özgü özellikleri ve bu folklor örneklerinde kendini gösteren özellikler incelenir.
Anahtar Kelimeler: Axısqa Türkleri, Ahıska fıkrası, fıkra, Nasrettin Hoca, “fıkra kahramanı”.
Summary
One of the genres including to the epic kind of the Meskhetian folklore, being loved and spread very
much is the genre of joke. In the jokes of Meskhetian Turks the national characters, traditions, customs,
family and life are described in details. These jokes reflect the outlook, the attitude to the life, their struggle
to the defects and imperfections of the society with the colorful satirical-humoristic colors.
In the article it is mentioned about the jokes which are the satirical-humoristic folk pearls consisting
of the artistic generalizations of the daily-life of Meskhetian Turks. At the same time the joke examples are
given in the article. The special characters of the jokes of Meskhetian Turks, including the peculiarities
showing in these folklore examples are investigated.
Keywords: Meskhetian Turks, Meskhetian jokes, joke, Mullah Nasraddin, “a joke hero”

Eski Türk halklarından biri de Axısqa türkleritir. Onların genel sayıları 430 bine, bazı
bilgilere göre ise 500 bin kişiye-yarım milyona yakındır. Onlar Kazakistan’da, Özbekistanda,
Azerbaycan’da, Kırgızistan’da, Rusya Federasyonu’nda, Türkiye’de bazen kompakt halde, bazen
de dağınık halde yaşayan Türk halklarından biridir. Çok zaman onları yaşadıkları arazinin adına
uygun olarak Mesxeti Türkleri de adlandırırlar.
Çok sayıda Rus-Türk savaşları sonucunda zaman zaman Türk topraklarının büyük bir
bölümü Rusya İmparatorluğu’nun sınırları içinde olup. Bu topraklarda yaşayan yerli Türkler ise
Rus esaretine maruz kalmışlardır. Ruslar tarafından istila edilen bölgelerden biri de Axısqa
erazisidir. 1829 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan “Edirne Anlaşması” na göre Axısqa
ve Axalkelek bölgesi Osmanlı devletinden koparılıp Rusya İmparatorluğu’na ilhak edildi.
Axısqa Türklerinin tarih boyunca yerleşim yerleri Gürcistanın Mesxeti bölgesi olmuştur.
1944 yılında Axısqa Türkleri Stalin repressiyasının kurbanı olmuş ve onlar toplu olarak kendi
yerlerinden sürgün edilmişler. 31 Temmuz 1944 yılında SSCB Devlet Savunma Komitesi’nin
6279 N-li kararıyla (Bu karar 14 Kasım 1944 yılında icra edildi) 90 538 kişi Axısqa türkü zorla
Gürcistan’dan Kazakistan (40 bin kişi), Özbekistan (30 bin kişi) ve Kırgızistan (20 binden fazla)
çöllerine aktarılmıştır.
Tüm bu merhumiyyetlere rağmen, Axısqa Türkleri her zaman kendi geleneklerini,
kültürünü, edebiyatını, özellikle folklorunu-sözlü söz sanatını yaşatmıştır. Axısqa Türk sözlü halk
edebiyatının en çok sevilen ve en çok yayılmış janrlarından biri de fıkralardır. Bilindiği gibi,
fıkralar insanın hayat ve meişetinin çeşitli alanlarının müşahidelerinden oluşan satirik-mizahi halk
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incileridir. Onlar öncelikle herhangi bir halk temsilcisi, ya da bir sanatçı tarafından oluşturulur,
sonra ağızlara düşüyor, cilalanır, mükemmelleşir ve böylece asıl halk sanatı ürününe dönüşür.
Fıkralar, esasen, birilerinin başına gelen bir öykü gibi, hatta çok zaman el içinde ün
kazanmış tarihi veya efsanevi şahsiyetlerin ismi ile ilgili gerçek olaylar gibi konuşuluyor. Bu
örnekler her halkın değişik arzu ve isteklerini, bakış açısını, yaşama yaklaşımını, toplumun kusur
ve naqisliklerine karşı mücadelesini, aynı zamanda halk gülüşünü satirik-mizahi boyalarla
yansıtmıştır. Çoğu Azerbaycan ve Türk folklor araştırmacıları ve akademisyenleri- M.H.
Tahmasip (Molla Nasreddin fıkrası, 2004, s. 5), T.Ferzeliyev (Ferzəliyev, 1961, s.95),
P.Efendiyev (Efendiyev, 1981, s.138), V. Veliyev (Veliyev, 1985, s.279-290), A.Caferoğlu
(Caferoğlu, 1959), B.Felek (Felek, 1962, s. 37-45), E.Y. Güney (Güney, 1957, s.93) ve diğerleri
fıkralar ve onların karakteristik özellikleri hakkında çeşitli fikirler söylemişler.
Bu araştırmacıların oybirliği kanaatine göre tarihi şahsiyetler veya halkın hayal gücüyle
yarattığı kimlikler, yani “fıkra kahramanları” çok zaman her halkın kendine özgü, milli
kahramanları olur. Diğer bir deyişle, herhangi bir halkta çok ün kazanmış bir “fıkra kahramanı”
bazen başka uluslarda tanınmıyor. Küçük bir ülkede ve hatta o ülkenin ayrı ayrı bölgelerinde bile
kahramanlar ve onların isimleri ile ilgili onlarca, yüzlerce ilginç anekdotlar olur.
Axısqa türklerinde de çeşitli kişilerin isimleri ile ilgili fıkralar bugün de halk içerisinde
yaşamaktadır. Böyle fıkralar daha çok halk arasında, hem de tüm dünyada şöhret bulmuş bir
kişinin adı ile-Molla Hoca’nın-Molla Nasreddinin adı ile bağlıdır. Nasreddin çeşitli uluslarda,
çeşitli titullarla ünlüdür. O gah Hace Nasreddin, kah Hoca Nasreddin, gah Efendi, ya Ependi olur,
gah sadece Nasreddin, gah da Hace veya Hoca olur. Axısqa Türk folklorunda ise o, hem Molla
Nasreddin, hem de Hoca Nasreddin adıyla şöhretlenmişdir.
Molla Nesreddinin daha yaygın adı Hoca Nasreddin olmuşdur. O, asıl halk bilgesi olmuş,
sufi olarak biliniyordu. Avrupa ve Rus araştırmacılar Molla Nesreddinin menşece türk olduğunu
teyit etmişlerdir. Molla Nasreddin halk arasında büyük popülerlik kazanmıştır. O, çok akıllı,
kaygan ve ferasetli bir kişi olmuştur. Molla Nasreddin için zor durum anlayışı olmamıştır.
Karşılaştığı herhangi bir olayı o, istediği gibi yorumluyorsanız bilmiş ve böylece kendi
hazırcavablığı, bilgeliği ve aklı ile her durumdan çıkabilmiştir.
Türkiye’de hala eski dönemlerden başlayarak bilim ve maarif adamına saygı belirtisi
olarak “Hoca” diyerek başvuruyorlardı. 1935 yılında Türkiye’de tüm titul ve dereceler-bey,
efendi, paşa, hoca, ağa vb. iptal edildi. Erkekler için başvuru formu “bey”, kadınlar için “bayan”
sözleri belirlendi. Fakat “Hoca” kelimesi Türkiye’de şimdi de saygı ifadesi olarak öğretmen ve
bilim adamları arasında yaygın olarak işlenmektedir. Bu nedenle, Anadolu’da muhabbetle onu
Nasreddin Hoca adlandırırlar. “Efendi” deyimi de bilgili kişilere başvuru formu gibi şimdi de
kalıyor. Bu nedenle Orta Asya’da o, Nasreddin Efendi veya Ependi olarak bilinir. Azerbaycanda
ise o, Molla Nesreddin adı ile meşhurdur.
Şimdi Türkiye’de, Orta Asya adlandırılan eski Türkistan’da ve Azerbaycan’da,
Tataristan’da, Başqırdıstanda, Xakasiyada, Kırım’da, Kabarde-Balkarda, Karaçay-Çerkesde,
Balkan ülkelerin-de, bir sözle, Türklerin yaşadığı her yerde kimden fıkra sorsan, bu kişinin
söylediği ilk fıkra Molla Nesreddinle bağlı olacaktır. Çünkü Molla Nasreddin çeşitli lehçelerde
konuşan ve birbirinden binlerce kilometre uzaklarda yaşayan Türklerin tamamı için yakındır,
başka bir deyişle, özününküdür. O, öyle efsanevileşib ki, Özbek onun Özbekistan’da, Kazak
Kazakistan’da, Tatar Tatarıstanda, Türkmen Türkmenistan’da, Azerbaycanlılar ise
Azerbaycan’da doğmuş olduğunu sanıyor. Aslında Molla Nasreddin hem Azeri, hem
özbekistanlı, hem Anadolulu, hem Tataristanlıdır. Yani nerede Türk yaşıyorsa o da oralıdır. Ne
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kadar ismi efsanevi bir kişi olarak çekilse de, o, güldürerken düşündüren ve Türk kültürünün
tarihine adını ebedi hekk ettiren bir kişiliktir.
Axısqa türk letifelerinin de esas kahramanı da işte Hoca Nasreddin veya Molla
Nesreddindir. Onun her fıkrasında derin bir mantık, anlamlı bir hikmet var. Axısqa Türklerinin
bu tip fıkralarında halkın milli özellikleri, gelenekleri, aile ve meişeti ayrıntılı şekilde
açıklanmıştır. Axısqa Türklerinin en büyük mutluluğu da ondadır ki, kaderin ağrı-acıları onların
iradesini, gülüşünü ve yaşama zevkini tükede bilmemiştir. Büyük bir faciayı yaşayan her Axısqa
türkü xalqınının faciasını kendi trajedisi gibi hissetse de, fıkranı her acısına, derdine derman
bilmiştir. Bilge halk gülüşü, tuzlu şakalar, güldürcü fıkralar Axısqa Türklerinin sürekli ilham
kaynağı olmuştur.
Onlar yeri geldiğinde gülseler de, güldürseler de, ancak kendi dertlerini, üzüntülerini
gülerek iken de unutmamışlartır. Axısqa Türkleri anlamışlar ki, kahkaha onların milli ruhunu,
azmini sınmağa, kırılmaya qoymayacaqtırr. Onlar kendi gülüşü ile adeta kendisinin büyük oğlu
Ömer Faik Nemanzadenin dediklerini bir daha söylemişlerdir: “Hayır, ezizim, hayır! İşık
dairemiz sönmeye mail olsa da, emin olunuz, sönmeyecek. Belki gittikçe büyüyecek, o kadar
büyüyecek ki, ta babalarımızın keçmemeleri için çekilen Çin seddini de geçecektir” (Nemanzade,
1983, s. 95).
Axısqa Türklerinin fıkralarında Molla Nasreddin tuzlu-komik fıkraları, hekayetleri, tutarlı
satirik-mizahi cevapları, hedefe çarpan mükalimeleri ile halkın rağbet ve muhabbetini kazanmış
halk bilgeliğinin timsalidir. Böyle fıkralarda Molla Nesreddini sanki daima “bilgelik sendromu”
eşlik etmiştir. “Bilgelik sendromu”, aklın özel bir durumudur. Bilgelik ise somut olarak bir insanıbilgesi gerektirir. “Bilgelik sendromuna” göre Molla Nasreddin bilgedir. O, qavranılan, anlaşılan
her olayı kendi düşünce süzgecinden geçiriyor, ona kendi yaklaşımını bildirir. Molla Nasreddin
onunla yaşanan olay ve öykülerin çelişkilerini, aynı zamanda mahiyetini anllyor ve hissediyor.
Ancak bu bilge çoğu zaman kendisini geleneksel kurallardan kaçan gibi gösteriyor. Örneğin,
çocukluk yıllarında Hoca’nın babası ona ne deyirmişse, Nasreddin onun aksine edermiş. Bu
nedenle babası hep Hoca’ya sözü aksine diyormuş ki, oğlu da bu işi tersine elesin ki, işler düzgün
gitsin.
Molla Nesreddinle bağlı böyle bir letifeye dikkat edelim: “Geçmişte bir molla oluyor, özü
de o, çok aqilmiş. Onun bir koçu oluyor. Molla her gün koçi kesip üç kez çorba bişüriyor,
öyrencileri ile yiyormuş. Sonra onun gemiklerini toplayıp dua oxuyor, koç diriliyormuş.
Bir gün hoca nereyese gediyor. Talebelerine de tapşırıyor ki, koçi kesmiyasız. Eğer duayı
düz okuya bilmazsınız, koç nadan olur. Ancak mollanın öğrencisi Nasreddin öğrencilere diyor ki,
koçu kesip yiyek, ben dua oxumayı biliyorum. Gemikleri toplayıp okurum, koç diriler. Molla ne
bilacak ki, biz koçi yedik.
Öğrenciler koçi kesip yiyorlar. Sonra gemüklerini bir yere yığiyorlar. Ama düz
yığmıyorlar. Sonra Nasreddin dua oxuyor, koç ayağa kalxiyer, ancaq nadan oluyor. Molla
misafirluxdan gelip görüyer ki, koç nadantır. Camahat da koça bakıp güliyer. Xoca biliyor ki, bu,
Nesreddinin işidir. Hoca diyer ki, ben demedim ki, koça bugün deymeyin! Sonra Nesreddine
bakıp diyor:
-Seni görüm bu koç gibi ellere gülünci olasın.
Hocasının karğışi Nesreddini tutuyor. O günden itibaren, Hoca’nın tüm sözleri ellere
gülüncidür. (Axısqa Türk folkloru, 2008, s.117) Bu fıkrada Nesreddinin sinsiliyi ve her duruma
hazır olması kendine has şekilde yansımıştır.
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Azerbaycan’ın Saatli bölgesinden-Axısqa Türklerinin yoğun nüfuslu bölgeden toplanan
başka bir letifeye dikkat edelim:”Hoca Nasreddin padişahın veziri olur. Bir gün padişah diyer ki,
vezir, benim qonaxlarım gelecey. Sen iyi bir aşık tapginan bu meclisi yola versin. Hoca Nesreddin
diyor ki, baş üste. Hemin gün padişahın qonaxları gelir. Padişah sık Hoca’yı çağırır ki, neynedin,
buldun aşığı? Hoca diyor ki, aşık neye lazım, aşık ben.
Padişah diyor:
-Aye, çalmayı-zadı biliyorsun?
Hoca diyor:
-Çalmağı da biliyerem, hele üstelik okumayı da.
Akşam olur yığışıllar, yiyiller, içiller. Şimdi deyiller ki, bir aşık çalsın bakalım, feyziyab
olalım. Hoca Nesreddin bir sazı alıyer eline, geliyor, otururuyor orda. Götürüyor sazı eline,
parmağını koyur bir perdenin üstüne, başdıyır sazı dındıltadır, oxuyor. Qonaq eyiliyer padişahın
kulağına ki:
- Padişah sağ olsun. Bu neyniyir, nasıl çalıyor? Hiç çalmağını görmüyorum, parmağını da
yerinden depertmir.
Padişah Xoca Nesreddine diyer ki:
-Xoca, biz gördüyümüz aşıqların barmaqları sazın üstünde gider-geler. Senin
barmaqlarınsa gedib-gelmiyuor, sebeb nedir?
Hoca da cevabında diyor:
-Padşah sağ olsun, onlar perdeni bulamıyorlar, ancaq ben bulmuşam, budur, barmaqlarımın
altındadır. Ona göre de parmaqlarım gedib-gelmiyuor.” (Axısqa Türk folkloru, 2008, s.137)
Bu fıkrada, görüldüğü gibi, yine de Nesreddin Hoca’nın en müskül, beklenmedik
durumlardan çıkmak mahareti ve hazırcavablığı yansıtılır.
Molla Nesreddinin letifelerindeki insanı hayrete düşüren yığcamlıq ve mantık çok
güçlüdür. Dünyada hiçbir halkın folklorunda Molla Nesreddin gibi güldüren ve aynı zamanda
düşündüren, her sözünde insanı hayrete düşüren bilimsel,felsefi mantığı olan ikinci bir şahıs
bulmak mümkün değil. Onun fıkralarında en zor durumlardan bile, hangi üsullasa çıkış yolu var.
Molla Nesreddinin büyüklüğü, yayğınlığı ve popülaritesi da işte bundadır.
Onun fıkraları dönemin hükümdarlarının haksızlıkların, yalancı din adamlarının, devlet
adamlarının, hakimlerin rüşvetxorluğuna, adaletsizliyine karşı çevrilmiş bir ittihamnamedir. O
yerde ki halk itirazını, memnuniyetsizliğini, gazabını gülüşle, kinayeyle, rişxendle ifade etmek
istiyor, o yerde mutlaka Molla Nasreddin zahir olur. Axısqa türklerinin bile letifelerinden birineEmir Teymurla bağlı letifeye bakalım: “Timur’un kadısı Hoca Nasreddin oluyor. Bir gün Teymur
emir veriyor ki, hiç kimse iti kesen bir şey gezdirmesin. Bıçak, zıpkın, balta vb. Hoca’nın da bir
abası olur-büyük bir aba-hemise onunla geziyor. Timur’un da o kadar sozgezdiren, habercileri
var ki. Satqınlar, haberçiler, ona hoş görünmek istiyenler gidiyorlar Timur’un yanına. Diyorlar
ki, şahım, biz bu molladan şüpheleniyorik, sanıyoruk ki, o ebasinin altında nese iti kesen bir şey
gezdiriyor, ama ne, biz bilmiyoruz. Bu gazıdır, kim bunun ebasının altına baxacaq ki?
Timur Hoca’yı çağırır, ona diyor ki, a hocam, netersen, filan? Senin ne güzel eban var,
bunu bene bağışla. Öyle eliyor, şöyle eliyor, görüyor ki, ebasının altında bir balta var, yaman yeke
bir baltadır.
Diyer ki, Hocam, sen benim kurallarıma tabi deyilmisen ki. Sen benim sözümü
dinlememisin.
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Hoca Nasreddin diyor ki, efendim, neyi dinlememişem?
Timur diyor:
-Ben diyorom ki, hiç kes bıçaq bile taşımamalıdır, sense balta gezdiriryorsan.
Hoca Nasreddin diyor:
-Vallah, bu kanunlarda öyle yanlışlar çıxıyor ki, henuz ben bu baltaynan yontuyuram, ama
henuz düzelde bilmiyorum.” (Axısqa Türk folkloru, 2008, s.120)
Bu konulu çeşitli fıkralarda Hoca Nasreddin kendi aklı ile adamları hayrete koyuyor. O,
çekinmeden Timur gibi acımasız bir hükümdarın yüzüne onun suçunu doğrudan diyor. Genel
olarak, bu konulu fıkralarda toplumda, sosyal hayatta, aile-günlükge yaşanan olumsuz olaylara
satirik -yumoristik şekilde münsibet bildirilir. Axısqalıların Molla Nesreddinle bağlı letfelerinde
mizah, hiciv kahkaha, sarkazm önemli yer tutmaktadır.Bu fıkralarda, esasen, islahedici kahkaha,
terbiyevi mizah önemli bir rol oynar.
Molla Nasreddin letifelerini yaklaşık olarak üç gruba ayırabiliriz:
1) Mevcut toplumun ve egemen sınıfın temsilçilerinin ahlak ve ma’nevîyatlarını eleştiri ve
ifşa eden fıkralar.
2) Mövhumata, hurafete karşı ve sahte, yalancı ruhban karşıtı olan fıkralar.
3) Sosyal hayatta yaşanan eksikliklerin eleştirel ve ev, aile, terbiye vb. gibi konulara
değinen fıkralar.
Üçüncü gruba dahil olan fıkralarda toplumda, sosyal hayatta, aile-günlükte yaşanan
olumsuz olaylara satirik -yumoristik şekilde münsibet bildirilir. Fakat bu gruba dahil olan fıkraları
önceki iki grup fıkralardan ayıran önemli bir nokta vardır. Bu fark, bu meqam şudur ki, önceki
iki grup fıkralarda satirik kahkaha, iğnelemek önemli yer tuttuğu halde, üçüncü grup fıkralarda
ise, esasen, islahedici kahkaha, terbiyevi mizah önemli bir rol oynayır. Bu tip fıkralar içerisinde
sade insanların yaşam ve meişetinden bahseden fıkralar da yeteri kadardır. Bu açıdan böyle bir
letifeye dikkat edelim:”Molla Nasreddin rahmetli doktor işdiyormuş. Kendisi de açmış. Molla
Nasreddin gedir hastanın yanına. Hastayı getirirler, Molla Nasreddinin yanına, kendisi de acıktı
ya. Mollaya deyiyorlar ki, doktor bey, bak da bu hastadı. Molla Nasreddin ona baxıb da diyor ki,
hastaya hiçbir şey olmuyub. Hasta açtı.
Diyorlar ki:
-Acıktı?
Diyor:
-Evet.
Diyorlar ki:
-Yemiyor ya.
Diyor:
-Yemek getirin ona, bana da getirin. Ben öyle yeyecem ki, bunun da iştahı açılacaq.
Ona da yemek gertiriller, buna da. Molla ekmek doğruyor yemeyin içine, yiyor. Hasta da
iki kasık ağzına alır. Day hiçbir şey yiyemiyor. Molla diyor ki, bu hastaya iki-üç qaşıx çorba de
bereketdi. Molla kendisi ise çorba kabını iyice boşaltıp gidiyor.
Beş-altı gün sonra hasta yiyiesi Mollaynan karşılaşıyor. Diyor:
-O gün geldin, sen de yedin, hasta da yedi. Ama hiç hastaya yararı olmadı.

178 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

Molla diyor:
-Aye, ona yararı olmadı-olmadı, bana ki oldu.” (Axısqa Türk folkloru, 2008, s.121)
Bu konulu fıkralar kompakt, mantıklı ve lakonik olup, sosyal hayattaki ve meişetdeki
kusurları ifşa ediyor. Fıkralarda halk gülüşü, hazırcavablıq, hiciv, kinaye ve iğnelemek çok güçlü
oluyor. Böyle fıkralarda mükalime, mantık ve diyaloğlar hakimdir. Örneğin: “Bir gün Molla
Nesreddin dostuyla karşılaşıyor. Molla Nesreddin ona diyor:
-A kardeş, sen beni her gördüğünde konuk çağirardın. Şimdi hiç çağırmıyorsan, noolub?
Hayrola?
Dostu diyor ki:
-Sen yemeği görmemiş gibi yiyorsun, o yüzden çağırmıram.
Molla diyor:
-Ona göre çağırmırsan?
Diyor ki:
-He.
Molla diyor:
-Aye, sen beni çağır, her tikenin arasında iki rekât namaz kılarım.” (Axısqa Türk folkloru,
2008, s.121)
Molla Nesreddinin bazı letifelerinde meneviyyatsız, hissiyyatsız, her zevkten kendini
mahrum eden insanlara yaklaşımı da hiç bir zaman iyi olmamıştır. Hoca böyle anlarda onları en
keskin hiciv, iğnelemek ve taziyanelerle qamşılamağı da unutmadı. Bu konulu böyle bir letifeye
dikkat edelim: “Adamın birinin eşeğini itiriyor, köyünü ariyor, bulamuyor. Öteki köye gediyor.
Aramaya erindiyine göre, gediyor camiye. Nasrettin Hoca’ya diyor ki, cumadan sonra
camahatdan bir soruşaq, belki eşegimi gören olur.
Cuma namazından sonra Molla camahata soruşuyor:
- Ey camahat, bu dünyada kimin neye hevesi var?
Biri qalxıyor diyor ki, paraya, öbür diyer ki, yemeye, bir başkası diyer düğüne, bayrama.
Herkes bir şey diyor. Sonunda üç-dört kişi qalıyor. Bunlar diyorlar ki, bizim hiçbir şeye hevesimiz
yoktur.
Molla tez eşek ariyani sesliyor, bu üç-dört kişiyi ona gösteriyor ve diyor:
- Ay eşek sahibi, burada üç-dört eşeg var. Gel bak, onlardan hangisi senin? “ (Axısqa Türk
folkloru, 2008, s.118)
Birçok Axısqa türk fıkralarında Molla Nasreddin asıl filozof olarak görünüyor. Örneğin,
onun bir fıkrasında deniliyor: “Molla Nesreeddinden soruyorlar ki, Molla, senin burnun nerede?
Diyor:
-Burnum boynumun dalındadı.
Diyorlar:
-Ele şey olur? Boynun dalında burun olur? Burun qabaqdadı.
Molla diyor:
-Ama yalan demesem, asıl gerçek ortaya çıkmaz. (Axısqa Türk folkloru, 2008, s.123)
Molla Nesreddinin karşılaştığı olayları anlaması için özel bir planı, özel hazırlığı
olmamıştır. Onun olayları ve isanları kavrayış entelektüeli aklının hesabına çok hızlı olmuştur.
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Molla Nesreddinin yaşadığı dönemin, toplumun kural-yasalarına yaklaşımı özünemaxsus şekildebazen müdrikcesine, bazen ise sadelövhcesine olmuştur. Molla Nasreddin her iki durumda kendi
aklı ile adamları hayrete koyuyor. O, çekinmeden zalim hükümdarları, qazıları, yalancı din
adamlarını keskin hiciv ateşine tutuyor, günahlarını yüzlerine diyor, onları alaya koyuyor.
Böylece, Molla Nasreddin kendi fıkraları ile insanları yürekten güldürüyor ve onları öyle
güldürebilmekle de düşünmeye, ibratamiz sonuçlar üretmeye sövq ediyor.
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MİRCEVAT AHISKALI VE AKROSTİŞ ŞİİRE YENİ BİR DOKUNUŞ
MİRCEVAT AHISKALI AND A NEW TOUCH TO THE ACROSTIC
Erol SAKALLI*
Özet
Türk dünyası edebiyatları kavramı içinde pek çok Türk boyuna ait edebiyatları incelerken ne yazık
ki Ahıska Türklerine ait bir edebiyata diğerleri kadar geniş yer ayrılmamaktadır. Bunun sebebi de 1944’ten
beri devam eden vatansızlıktır. Farklı ülkelerde, birbirinden ayrı yaşamak Ahıska Türk edebiyatı
külliyatının oluşmasını engellemiş, edebi çalışmalar sadece bireysel çabalar olmaktan öteye pek
gidememiştir. Daha çocuk yaşlarda bunu kendisine dert edinen Mircevat Ahıskalı ise hem şairlik hem de
yazarlık ve hikâyecilik yeteneğini Ahıska Türk edebiyatına hizmet etmek için kullanmış, nazım ve nesir
türünde hepsi birbirinden değerli eserler ortaya koymuştur. Son derece üretken bir edebiyatçı olan
Ahıskalı’nın asıl gayesi ise diğer edebiyatlarda sık görülmeyen şekilleri Ahıska edebiyatına dâhil ederek
onun farklı bir yere gelmesidir. Bunun için akrostiş şiirler yazan şair, akrostişi de bilinenden farklı
kullanmış, hem şiiri oluşturan harflerle oynamış hem de anlamı ve ölçüyü bozmamıştır. Şiir içinde şiir
olarak da adlandırılan bu şiirler için yeni bir de terim teklif edilmiştir: Ahıskavî.
Biz bu bildirimizde Mircevat Ahıskalı’nın kısaca hayatından bahsettikten sonra onun akrostiş
şiirlerini inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, edebiyat, akrostiş, Mircevat Ahıskalı
Abstract
While studying the literatures of many Turkic peoples, the place of the Ahıska literature is,
unfortunately, so narrow. The main reason for this is the homelessness of the Ahıska Turks since 1944.
Living in different countries in small numbers has hindered the development of a body of Ahıska literature
and almost all the works have been no more than individual efforts. Mircevat Ahıskalı, who was concerned
about that issue even when he was a young boy, has been serving Ahıska literature through his poems,
stories and novels. As a prolific poet, Ahıskalı aims to create genres in Ahıska literature that are not
common in other literatures. To this end, he writes acrostic poems which are unique to himself. He uses the
letters and the meter in such a way that neither the meter nor the meanings change. A new term for these
poems which are also called poem within the poem has been suggested: Ahıskavî.
In this paper, the life of Mircevat Ahıskalı and his poems, especially the acrostic ones, will be
studied.
Key Words: Ahıska, literature, acrostic, Mircevat Ahıskalı

Mircevat Ahıskalı’nın Hayatı1
Mircevat Ahıskalı, Özbekistan’ın Sirderya ili, Gülistan şehrinde 15 Ağustos 1960 tarihinde
dünyaya gelmiştir. Babasının adı Alaettin, annesinin adı Gülsenem’dir. 1968 yılında ilkokula
başlayan Ahıskalı, ilk şiirlerini lise öğrencisiyken yazmaya başlamıştır. Liseden sonra bir müddet
Ziraat Fakültesi’nde okuyan yazar, bu bölümü tamamlamadan üniversiteden ayrılır ve kendi
okuduğu okulda beden eğitimi öğretmenliği yapar. Üniversiteden ayrılmasındaki en önemli neden
Mircevat Ahıskalı’nın Türk tarihine olan ilgisinden dolayı Tarih okumak istemesidir. İstediği
bölümü bir türlü okuma fırsatı bulamayan yazar, daha sonra Gülistan Teknik Üniversitesi’nde
Doğalgaz bölümünü okur ve buradan mezun olur. 1979’da askere giden ve iki yıllık askerlik
hizmetinden sonra tekrar evine dönen Ahıskalı, 1984 yılında dünya evine girer. Eşi Mahire
*
1

Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Uşak, Türkiye, erol.sakalli@usak.edu.tr
Mircevat Ahıskalı’nın hayatı ile ilgili bilgilerin tamamı, yazarın kendisiyle Bursa’daki evinde yaptığımız mülakattan
alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için: Sakallı, Erol (2016), Ahıska Edebiyatının Çınarı Mircevat Ahıskalı, Ankara: Gazi
Kitabevi.
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hanımla mutlu bir evliliği olan yazarın Mehmet, İslam ve Oğuz adında üç oğlu ve Gülsenem
adında bir kızı vardır.
Hem Sovyet dönemi baskısından hem de utangaçlığından kaynaklı olarak şiirlerini uzun
süre Gizliddin mahlasıyla yazan şairin şiirleri ilk defa Azerbaycan’da yayınlanır. Ancak Mircevat
Ahıskalı artık Gizliddin mahlasını bırakıp Ahıskalı mahlasıyla şiirlerini yayınlamaya başlamıştır.
Çünkü onun asıl derdi kendini ünlü bir şair yapmak değil, Ahıska’nın adını dünyaya duyurmaktır.
O, daha çocuk yaşlarda neden bir Ahıska edebiyatının olmadığını sorgulamaya başlamış ve kendi
kendine, güçlü ve ünü tüm dünyaya yayılmış bir Ahıska edebiyatını oluşturma sözü vermiştir. Bu
uğurda şiirler, romanlar, hikâyeler kaleme alan Ahıskalı, Bursa’da bir şiir atölyesi açmış ve
burada ücretsiz dersler vermektedir. Pek çok ödüle layık görülen Ahıskalı’nın en önemli ödülleri
arasında 2012 yılında Dünya Ahıska Türkleri Birliği DATÜB, Ahıska Türkleri Moskova Vatan
Cemiyeti ve KIBATEK tarafından otuzuncusu düzenlenen KIBATEK Uluslararası Edebiyat
Şöleni’nde Türk Diline Hizmet Ödülü ve Uluslararası Ahıska Roman Ödülü yer alır.
Şiirlerinden romanlarına, Ahıskalı’nın tüm eserlerinin ana teması gurbet, sürgün ve
vatansızlıktır. Şair, bir taraftan
Dünya tarihine kanla yazıldı,
Bin Dokuz Yüz Kırk Dört, Kasım Sürgünü.
Silinmez kalplerden, derin kazıldı,
Bin Dokuz Yüz Kırk Dört, Kasım Sürgünü.(Ahıskalı, 2010, 23)
diyerek sürgünden bahsederken, bir taraftan da gurbetin bitmesi, vatana dönüş için uyanık
olmak, diri olmak gerektiğini haykırır halkına:
Uyan! Bu gafletten söyle ey insan,
Hayat yollarında izlerin hani?
Milyonlar içinde sen de bir insan,
Geleceği arayan gözlerin hani? (Ahıskalı, 2005, 43).
İkamet ettiği Bursa’da ücretsiz bir şiir atölyesi açan şair, Ahıska Türkü gençleri şairlik,
yazarlık konusunda yetiştirirken bir taraftan da Ahıska Türkleri hakkında çeşitli araştırmalar,
derlemeler yapmaktadır. Mircevat Ahıskalı’nın Ahıska edebiyatını dünyaya tanıtma arzusu onu
diğer edebiyatlarda çok da yaygın olarak görülmeyen biçim ve türlerde eserler vermeye
yöneltmiştir. O, bu amacına ulaşmak için özellikle de akrostiş şiire yeni bir soluk getirmiş, yeni
bir dokunuşla akrostiş şiirler yazmaya başlamıştır. Öyle ki, o akrostiş şiirlerini yazarken hem
ölçüyü bozmaz hem de her dizede farklı şekiller ve sözler ortaya koyar. Şairin özellikle Şairim
Diyen Rakip ve Kum Saati şiirleri, akrostişte bilinenden ne kadar uzaklara gidilebileceğini
göstermeleri açısından son derece önemlidirler. Bu iki şiirde de özellikle belirtilmesi gereken
nokta, her iki şiirde de anlatımdaki sadeliğin, akıcılığın, anlamın ve veznin bozulmadan birden
fazla şekilde okunabilmesidir. Şiirlerde sadece akrostiş yapmak için rastgele seçilmiş kelimeler
kullanılmamıştır.
Akrostiş
Eski Yunanca akros+stikhos’tan türeyen ve dilimize Fransızcadan akrostiş olarak giren
kelime
uç
ve
satır,
mısra
sözlerinin
birleşmesinden
meydana
gelmiştir
(www.etimolojiturkce.com). Akrostiş çeşitli kaynaklarda şöyle tanımlanmaktadır:
Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük: “Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru
okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih.”
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(www.tdk.gov.tr).
Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü: “Dizlerin ilk
harfleri yanyana getirildiğinde anlamlı bir sözcük (yazar adı, ithaf edilen kişinin adı, anahtar
kavram vb.) oluşturan şiir.” (Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik
Sözlüğü, 2011, 97).
Her dizenin ilk harfi, yukarıdan aşağıya doğru okununca bir ad çıkacak biçimde
düzenlenmiş şiire (akrostiş) denir Divan şiirinde akrostişe muvaşşah adı verilir. İstihrac da denir
(Dilçin, 2004, 493).
Literary Terms A Dictionary: “Art arda gelen dizelerdeki harflerin bir kelime ya da şekil
oluşturduğu şiirdir. Akrostişte ilk harfler kelimeyi oluşturur; mesostichte ortadaki harfler ve
telestichte son harfler kelimeyi oluşturur. Cross acrosticte2 ise birinci dizenin birinci, ikinci
dizeninin ikinci harfi şeklinde devam eder ve kelime meydana gelir.” (Beckson, Ganz, 1995, 4).
Batı edebiyatında karşımıza çıkan ve bir tür akrostiş olarak ele alınan word square ise
yukarıda bahsettiklerimizden daha farklı bir yapıdır. Şiir gibi anlamlı dizelerden oluşmayan
sadece aynı harf sayısına sahip kelimeleri kullanarak bir kare oluşturmayı hedefleyen bir türdür.
Burada amaç satranç şiirdekine benzer bir şekilde yukarıdan aşağıya ve soldan sağa aynı şekilde
okumaktır:
H E A R T
E M B E R
AB U S E
R E S I N
T R E N D (https://en.wikipedia.org/wiki/Word_square)
Ahıskavî
Yukarıda çeşitli tanımlarını ve çeşitlerini verdiğimiz akrostişin Mircevat Ahıskalı
tarafından kullanılışı oldukça farklıdır. Onun akrostişleri hem şiir içinde şiirdir hem de ortaya
farklı şekiller çıkarır. Mircevat Ahıskalı yumuşak huylu, sessiz ve sakin bir kişiliğe sahiptir.
Bundan dolayı kimse ile tartışmayı, kavga etmeyi sevmediğini söyleyen şair, kendi şiirleri için
kendisine meydan okuyan bir şaire cevaben bu şiiri yazmıştır. Şairim Diyen Rakip adlı şiir, dört
akrostişli şiir içinde şiirdir:
ŞAİRİM DİYEN RAKİP
Şairim diyen rakip, ikazımı kınama,
Şiir yaz buna bakıp, irdeleme sınama.
Al istersen çek kopya, ne yanılmış şaşmışım,
Aman deme ütopya, ne haddimi aşmışım.
İnci gibi dizeler, cevahir derler buna,
İnat, tersi üzeler, civciv gelme oyuna.
Rahleyi aç, defter aç, ilme karışsın başın,
Rahne gördün uzak kaç, inan fark etmez yaşın.
Kaderden kaçma asla, lüzumsuz fikre rest çek,
Kalbini Hakka yasla, layık bir kul ol gerçek.
2

Biz, Ahıska Edebiyatının Çınarı Mircevat Ahıskalı (2016) adlı çalışmamızda mesostiche terimi için “ortalı
akrostiş”, telestiche terimi için “sonlu akrostiş” ve cross acrostic için de “çapraz akrostiş” çevirilerini kullanmayı
tercih ettik.
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Ay dediğin loş kandil, etme inat, aç gözü,
Aydınlatmaz boş kandil, eğ başı dinle sözü.
Ruhun teselli bula, reha değil mi amaç?
Razı ol, gel okula, rehin olma nefse, kaç!
Dehalara olma yad, içte varsa aşk közü,
Ders al kalbin olsun şad, imtihan et sen özü.
Ekâbir versin adı, nadanlardan dur uzak,
El öp, örtsün kanadı, nefsin kurmasın tuzak.
Şan şöhret bul, ol öyük, oku öğren al öğüt,
Şan bul, şahsa olma yük, okut öğret ve eğit,
Bilginle ilme nur saç, lüzumsuz sohbet açma,
Bilmeyene kapı aç, lafı rüzgâra saçma
Öğret derseler sana, memnun ol, bilgi paylaş,
Öğret ilme koşana, mükemmel ol, nefsi aş.
Leb de, leblebi anlat, anlasın anlamını,
Lal olup lebi anlat, anlasınlar tamını.
Parasız gül hayata, zalimle olma zalim,
Pinhan hayir güç kata, zalimden olmaz alim.
At kibrini kalbinden, bil bu dünya bir sınav,
At sökerek dibinden, büyük nefse olma av.
Rabbi sev, Rabbi tanı, üst olmak ne haddine?
Rab sevmez unutanı, ümit et bak ceddine.
Çirkinlere olma yar, yaşa öğren ahlak ar,
Çirkinle ömrün kayar, yaz güzelden, et şiar.
Ansın naçarı hasis, ülküler güzel madem,
Arınır her kötü his, üzüntün kalmaz mudam.
Laf söyle bilsen lafı, kelam yakışsın dile,
Laf bilen etmez gafı, kelam et, hayir dile.
Âmâdan gelse ilmin, katreden olmaz deniz,
Âmâ kadardır bilmin, katreden kalır mı iz?
Şair an geçirmez boş, üzülme dostum anla,
Şiir yaz manası hoş, üret yürekle canla.
İçi cevherle dola, çağlaya ola ilaç,
İyi anlamı bula, çabala gizli sır aç.
İyiden öğren işi, ünlü olmak kolay mı?
İyi vermez teşvişi, ünlü olsan olay mı?
Rahim de Rahmanı gör, Gafur de aç yeni çağ
Rabbim de amanı gör, Gaffar de olsan da dağ
İlimle bul Rabbini, ümit et, kov şeytanı,
İlimle bul kendini, ünsüz ol, Hakkı tanı!
7+7= 14’lü hece ölçüsüyle yazılan bu şiiri ortadan ikiye bölüp, iki ayrı şiir şeklinde
okuyabiliriz:
Şairim diyen rakip,
Şiir yaz buna bakıp.
Al istersen çek kopya,

İkazımı kınama,
İrdeleme sınama.
Ne yanılmış şaşmışım,
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Aman deme ütopya.
İnci gibi dizeler,
İnat, tersi üzeler.
Rahleyi aç, defter aç,
Rahne gördün uzak kaç.
Kaderden kaçma asla,
Kalbini Hakka yasla.

Ne haddimi aşmışım.
Cevahir derler buna,
Civciv gelme oyuna.
İlme karışsın başın,
İnan fark etmez yaşın.
Lüzumsuz fikre rest çek,
Ayık bir kul ol gerçek…

Bu ikiye böldüğümüz dizeleri birbirleriyle çapraz bir şekilde de okuyabiliriz:
Şairim diyen rakip, irdeleme sınama,
Şiir yaz buna bakıp, ikazımı kınama.
Al istersen çek kopya, ne haddimi aşmışım,
Aman deme ütopya, ne yanılmış şaşmışım.
İnci gibi dizeler, civciv gelme oyuna,
İnat, tersi üzeler, cevahir derler buna.
Rahleyi aç, defter aç, inan fark etmez yaşın,
Rahne gördün uzak kaç, ilme karışsın başın.
Kaderden kaça asla, ayık bir kul ol gerçek,
Kalbini Hakka yasla, lüzumsuz fikre rest çek…
Bu şekilde birden fazla okunabilme özelliği olan bu şiir içinde şiiri ilk haliyle bütün olarak
incelediğimizde hem düz akrostiş, hem ortalı akrostiş hem de sonlu akrostiş kullanıldığı
görülecektir. İki bölüm olarak incelediğimizde ise iki bölümde de düz akrostiş ve sonlu akrostiş
karşımıza çıkacaktır:
Şairim diyen rakip, ikazımı kınama,
Şiir yaz buna bakıp, irdeleme sınama.
Al istersen çek kopya, ne yanılmış şaşmışım,
Aman deme ütopya, ne haddimi aşmışım.
İnci gibi dizeler, cevahir derler buna,
İnat, tersi üzeler, civciv gelme oyuna.
Rahleyi aç, defter aç, ilme karışsın başın,
Rahne gördün uzak kaç, inan fark etmez yaşın.
Kaderden kaçma asla, lüzumsuz fikre rest çek,
Kalbini Hakka yasla, layık bir kul ol gerçek…
Şiirin tamamında yer alan akrostişler incelendiğinde ortaya yeni bir dörtlük, yeni bir şiir
çıkacaktır:
Şair kardeş böl parçala şiiri,
Parçaladıkça tanırsın şairi,
İncilerin olmaz büyük küçüğü,
Aman küçük taşım vermez açığı.
Mircevat Ahıskalı’nın bir diğer şiiri Kum Saati 2 de şairin akrostişi çok farklı bir biçimde
kullandığı şiirlerinden biridir. Daha önceki bir başka şiirinde de kum saati şeklinde bir akrostişe
yer veren şair, bu şiirde bir adım daha ileriye giderek, kum saatinin iki yanına iki de direk
eklemiştir. Bu nedenle şair, bu şiirine biçim özelliklerini vurgulamak için Kum Saati 2 adını
vermeyi uygun bulmuştur.
1…Aklından zorun varsa ol gurbetin galibi,

1+1+5+1+18+1+5+1+1=34
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1…Aklın mantığın aciz, olmaz derdin talibi!

1+1+5+1+18+1+5+1+1=34

2...Neden bilemez insan, azatlığın kıymetin?

1+1+6+1+16+1+6+1+1=34

2...Neden bilemez insan vatanının hürmetin?

1+1+6+1+16+1+6+1+1=34

3…Anlamazmış düşmeden, zilleti görenleri,

1+1+7+1+14+1+7+1+1=34

3…Anlamakmış marifet, kalpleri gerenleri.

1+1+7+1+14+1+7+1+1=34

4…Atamazsın kültürü, at üstünden yad rengi,

1+1+8+1+12+1+8+1+1=34

4…At yabancı kültürü, senle yadın var cengi.

1+1+8+1+12+1+8+1+1=34

5…Bil ki namus adaptır, imanındır kültürün,

1+1+9+1+10+1+9+1+1=34

5…Bilimden merdiven kur inanç ola her ürün.

1+1+9+1+10+1+9+1+1=34

6…Ancak yurdun çıkarır, yürekte ki derdini,

1+1+10+1+8+1+10+1+1=34

6…Ancak yurdun yıka bil yürekte ki bendini.

1+1+10+1+8+1+10+1+1=34

7…Adam gurbeti görsün terk eder yad türabı,

1+1+11+1+6+1+11+1+1=34

7…Adil olmak meğer zor fark etmez mi serabı?

1+1+11+1+6+1+11+1+1=34

8…Serap çölde olmayan göze hayal kurdurur,

1+1+12+1+4+1+12+1+1=34

8…Sevda saçar olmayan sözde hayat oldurur.

1+1+12+1+4+1+12+1+1=34

9…İnan ki gül dünyada arar kalpten bülbülü,

1+1+13+1+2+1+13+1+1=34

9…İnsan ancak vatana adar kalpten her gülü.

1+1+13+1+2+1+13+1+1=34

9…Hakkı savun sakınma inançlı ol Hakkı bul,

1+1+13+1+2+1+13+1+1=34

9…Sakın şeytana kanma inanmayan nefse kul.

1+1+13+1+2+1+13+1+1=34

8…Ayna ol yaşantınla erdemli tüm mertlere,

1+1+12+1+4+1+12+1+1=34

8…Ayna ol, bilimli ol, bin derman ol dertlere.

1+1+12+1+4+1+12+1+1=34

7…Araştır bul bu yurda bendi bozan tek ilke,

1+1+11+1+6+1+11+1+1=34

7…Ara vardır bir kural, merdiyle güler ülke.

1+1+11+1+6+1+11+1+1=34

6…Sınav eden gurbetse içten verir mi değer?

1+1+10+1+8+1+10+1+1=34

6…Sınav mühleti biter, miden doymazsa eğer!

1+1+10+1+8+1+10+1+1=34

5…Adı yad eldir erk yok, bilesin sonsuz kini,

1+1+9+1+10+1+9+1+1=34

5…Adaveti bitmezmiş, niyet silmektir dini!

1+1+9+1+10+1+9+1+1=34

4…Tüm verdiği dert çile bilmedin ağı sattı,

1+1+8+1+12+1+8+1+1=34

4…Bünyesi tümden hile adı derde dert kattı!

1+1+8+1+12+1+8+1+1=34

3…Aşk inse gurbet ele bir hoş gün diler idik,

1+1+7+1+14+1+7+1+1=34

3…Aş yahut şerbet vere hem içten güler idik.

1+1+7+1+14+1+7+1+1=34

2…Ders vermiyor mu acep, çektikleri insana?

1+1+6+1+16+1+6+1+1=34

2…Ders vermiyor mu, acep gördükleri insana?

1+1+6+1+16+1+6+1+1=34

1…Anlamaz bilmez mi ki, tüm bu felaketlerin,

1+1+5+1+18+1+5+1+1=34

1…Ana sebebi gurbet, düşman bütün kitlenin!

1+1+5+1+18+1+5+1+1=34

7+7=14’lü hece ölçüsüyle ve beyitler halinde yazılan bu şiirin içinde de akrostiş biçiminde
bir beyit daha vardır. Şairin yardımı olmadan bu akrostişi bulmak imkânsıza yakındır. Yine şiir
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içinde şiir olarak adlandırabileceğimiz bu şiir aynı zamanda bir zihin problemi, bir bulmacadır.
Şiir 36 mısradan oluşmaktadır. 14 heceli olan mısraların her birinde 34 harf tutturulmuştur.
Rakamlarla da gösterildiği gibi koyu renkli olan 1 rakamları akrostişleri gösterir. Şiirin ilk
harflerinde akrostiş yoktur. Akrostiş ikinci harften başlar ve “kentinden ayrı düşen” diye başlayan
beytin ilk mısrasının birinci yarısı aşağıya doğru iner, mısraların son harflerinden bir önceki
harften başlayan ikinci yarısı ise “bir gün bulur kentini” diye yukarıdan aşağıya doğru iner. Beytin
ikinci mısrasının ilk yarısı şiirin son mısrasından yani aşağıdan yukarı doğru okunur; “kendinden
ayrı düşen” ve ikinci mısranın ikinci yarısı da aşağıdan yukarıya doğru; “bir de bulmaz kendini”
diye okunur ve üçüncü mısrayla çapraz olarak kesişir. Esas şiirin ilk iki mısrası aynıdır yani ilk
harften sonra akrostiş tutturulmuştur, beş harf sonra tekrar akrostiş başlar, sonra on sekiz harf
bırakıldıktan sonra bir tane daha akrostiş vardır. Yani bir mısrada dört akrostiş bulunur ve beş
yerde harf sayısı tutturulmuştur. Üçüncü, dördüncü mısralarda da birinci harften sonra akrostiş
başlar ve altı harf saydıktan sonra tekrar akrostiş tutturulur ama artık 18 harf değil, iki harf
azalmıştır yani 16 harf tutturulmuş. Bu mısranın başında olduğu gibi sonunda da altı harf fark
etmektedir. 18. mısraya kadar iki yandan çoğalarak artan harf sayısı, aynı şekilde orta bölümde
azalarak gitmektedir. Böylece harf sayısını sayacak olursak, yukarı kısmın orta bölümünde 180
harf vardır. Sağ ve sol kanatlarda 162+162 harf olmak üzere toplam 504 harf bulunmaktadır.
Mısralardaki ilk ve son harflerle beraber akrostişleri de sayarsak altı sıradır ve her mısra 18
mısraya kadar toplam 18 harften oluşur ve toplam sayısı 18+18+18+18+18+18=108’dir.
Yukarıda olan 18 mısranın toplam sayısı 612’dir. Aşağı kısım da yani kum saatinin aşağı bölümü
de aynı şekilde sayılacaktır: 180+162+162+18+18+18+18+18+18=612. Bu da şiirdeki toplam
harf sayısını ortaya çıkaracaktır:1224.
Akrostişi oluşturan harfler yan yana dizildiğinde ise şiirin içindeki şiir ortaya çıkacaktır:
Kentinden ayrı düşen, bir gün bulur kentini.
Kendinden ayrı düşen, bir de bulmaz kendini.
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ARDAHAN-POSOF YÖRESİNDE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN AĞIZ
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DIALECT PROPERTIES OF AHISKA TURKISH LIVING IN THE ARDHAN-POSOF
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Özet
Doğu Anadolu bölgesinde dağınık olarak yaşayan Ahıska Türklerinin önemli bir kısmı Ardahan
ilinin Posof ilçesi ve köylerine yerleşmişlerdir. Bu yöreye yaklaşık iki kuşak önce Gürcistandan geldiklerini
söyleyen bu Türk topluluklarının ağız özellikleri büyük oranda yörede konuşulan diğer ağızlara benzemekle
birlikte kendine has bazı fonetik ve morfolojik özellikler barındırmaktadır. Söz varlığı bakımından da diğer
ağızlara göre Rusçadan alınma bazı sözcüklerin kullanıldığını görmek mümkündür. Yöreden derlediğimiz
metinler dikkate alındığında Ahıska Türkleri ağızlarının genel özellikleri bakımından Doğu grubu
ağızlarıyla birleştiği, fakat kendi içinde Doğu grubu ağızlarından ayrılan daha özel bazı fonetik ve
morfolojik eğilimlere sahip olduğu görülmektedir.
Ardahan Yöresine yayılmış, diğer Türk toplulukları arasında dağınık bir şekilde yaşayan Ahıska
Türkleri bu dağınık durumları nedeniyle kendilerine özgü ağız özelliklerini pek muhafaza edememişler,
yörenin baskın ağızları arasında eriyip yok olmaya yüz tutmuşlardır. Buna rağmen bazı ağız özelliklerini,
konuşmalarında tespit etmek mümkündür. Büyük bir kısmının yaklaşık yetmiş-seksen yıl önce
Kafkaslardan geldikleri bilinen, bugün Posof merkezi ve köylerinde yaşayan Ahıska Türkleri ağızlarında
kapalı e’nin daha yaygın kullanıldığına, bazı eklerin sürekli yuvarlak ve sürekli düz biçimlerinde daha katı
bir tutum sergilendiğine, fonetik olarak bazı seslerin düşmesi ve türemesinde farklılıklar olduğuna
rastlanmaktadır.
Ardahan-Posof yöresi Ahıska Türklerinin ağız özelliklerini konu alan bu bildiride 2014’te
tarafımızdan derlenen ve “Ardahan İli Ağızlarının Ses ve Şekil Özellikleri” adlı kitapta da yer alan Kırköy
ve Aşık Zülali köylerine ait metinler esas alınmıştır. Amacımız bu konuda yapılacak olan daha kapsamlı
bir çalışmaya bazı ipuçları sunarak katkıda bulunmaktır.
Anahtar sözcükler: Ağız, Terekeme, ünlü, ünsüz, ek.
Abstract
A significant part of the Ahıska Turks who dispersely live in the Eastern part of Anatolian region
have settled in the towns and villages of Posof in the province of Ardahan. Ahıska Turks, who believe that
they came from Georgia about two generations ago, have a hallmark of some phonetic and morphological
features with other dialects locally spoken despite of similarities. It is possible to see from the aspect of the
verbal existence that some words taken from Russian according to the other dialects are used. Considering
the texts we compiled from the sources, Ahıska Turks seem to have some more specific and distinctive
phonetic and morphological tendencies, which are related to the mouths of the eastern group in terms of
their general characteristics, but which are separated from the eastern group mouths in themselves.
The Ahıska Turks, who spread to the Ardahan region and scattered among the other Turkic
communities, were unable to maintain their mouth-specific characteristics due to these scattered situations,
and they seemed to melt away among the dominant mouths of the region. However, it is possible to identify
some oral features in their speech. It is known that most of the Ahıska Turks living in the center of Posof
and the villagers living in the villages today use the enclosed e more commonly and some of the suffixes
have a stricter attitude in the continuous round and continuous flat forms which are known to come from
the Caucasus about seventy-eighty years ago. There are differences in their origins.
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Ardahan-Posof region The texts of the book titled “Voice and Shape Features of Ardahan Dialects”
compiled from our report in 2014 on the mouth characteristics of Ahıska Turks are taken as basis. Our goal
is to contribute by offering some clues to a more comprehensive work to be done in this regard.
Keywords: Dialect, Terekeme, vocal, consonant, attachment.

1. Giriş
Ardahan ve çevresi XI. yüzyıldan itibaren kuzey, güney ve doğudan gelen yoğun Türk
göçlerine sahne olmuş, zaman içinde farklı Türk kavimlerinin bu yöreye yerleşmiş olması yörede
farklı alt ağız gruplarının oluşmasına neden olmuştur. Bu çeşitlilikten dolayı, Ardahan ve
çevresindeki illerin ağızlarını çalışmış bilim adamları adlandırmalarını Azeri, Terekeme,
Karapapak, Yerli, Türkmen gibi etnik terimler kullanarak yapmışlardır. XII. yüzyılın başlarından
itibaren bu yöreye Hristiyan Kıpçak Türkleri gelip yerleşmiştir ve bunlar bu bölgedeki ilk Türk
tabakasını oluşturmuştur (Zeyrek, 2013, s. 142-143). Bugün Ardahan-Posof yerlileri (Ercilasun,
2002, s. 32-33) olarak adlandırılan bu Kıpçak grupları zaman içinde Müslüman Oğuzlar arasında
Müslümanlaşmış ve dil özellikleri de Oğuz Türkçesinin etkisinde kalarak büyük oranda
değişmiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşın’dan sonra da Rusların baskıları sonucunda farklı Türk
gruplarının Anadoluya büyük kitlesel göçleri olmuştur. Çoğunluğu Kıpçak Türklerinden olan ve
bugün Ahıska Türkleri diye adlandırılan; Kafkaslarda, Azerbaycan ve Doğu Anadolunun
kuzeyinde Türkmenlerle iç içe yaşayan bu topluluklar XIX. yüzyıldaki yer değiştirmeler
sonucunda Arhahan yöresine de yerleşmişlerdir. Bunlar bu bölgeye gelen ikinci Kıpçak tabakasını
oluşturmaktadır. Bölgeye ilk gelen Kıpçak gruplarının ağız özellikleri bakımından Azerbaycan
Türkçesinden etkilendiği ve büyük oranda değişime uğrayarak Kıpçak dil unsurlarını kaybettiği
görülse de Posof Yöresine son 150 yıl içinde Ahıska bölgesinden gelen Kıpçak gruplarının kendi
dillerine özgü bazı fonetik ve şekil özelliklerini koruduklarını söylemek mümkündür. Ardahan
bölgesine 1900’lü yılların ilk yarısında Anadolunun çeşitli yörelerinden Türkmen, Kürt, Zaza ve
Azeri Türkmen göçleri de olmuştur. Bugün bütün bu etnik yapılar bazı küçük farklılıklarla aynı
genel ağız özelliklerine sahip olsalar da ayrıntılarda aynı etnik yapıyı sergileyen Ardahan-Posof,
batıda Çoruh boyları ve Ahıska bölgesi Kıpçak dil özellikleri bakımından daha yoğun ve saf bir
manzara arzeder (Ercilasun, 2002, s. 33-34).
Ardahan-Posof yöresinde kendilerini Kıpçak Türkü olarak adlandıran ve çoğunun son
yüzyılda Ahıska bölgesinden gelerek yerli Kıpçaklarla kaynaştığı bilinen etnik grubun konuşma
biçimini Ercilasun Ardahan-Posof Yerlileri ağzı, Türkmen ve Azerilerle karışmış olanları ise
Terekeme ağzı olarak adlandırmaktadır (Ercilasun, 2002, s. 32, 41). Benzer adlandırmalar Doğu
Anadolu Bölgesinin bazı illeri ağızları üzerine yapılmış çalışmalarda da yer almaktadır.
Günümüzde Türkiye, Kafkasya, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan gibi ülkelerde
yaşayan, Kıpçak Türklerinin bir devamı olan Posof yerlilerinin konuştukları ağız, kendine özgü
bazı ses ve biçim özelliklerine sahip olduğu için yörede bir alt ağız grubunu oluşturmaktadır.
Bu Türk topluluğunun çoğunlukla Kıpçaklara dayanan, fakat daha seyrek olarak Peçenek,
Hazar ve Oğuz topluluklarını da kendi içinde eriten bir etnik yapı olduğu düşünülmektedir
(Yılmaz, 2007, s. 51). Bunlar, ilk grubu XII. yüzyılda, ikinci grubu yaklaşık iki asır önce, 1828’de,
üçüncü dalgası ise iki kuşak önce eski topraklarından ayrılarak Kars ve Ardahan bölgesine
gelmişler ve şimdi yaşadıkları yörelere yerleşmişlerdir (Efendioğlu, 2009, s.815).
Yunus Zeyrek’in Ahıska ağzı olarak adlandırdığı, bu çalışmada ise Ardahan-Posof yerli
ağzı olarak kullanılacak olan bu ağzın sınırları Ardahan ilinin güneyinden, Oltu, Olur ve Yusufeli
ilçelerini de içine alacak şekilde başlayarak Ardahan ve ilçelerinde, Artvin’in Doğusunda
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(Ardanuç, Şavşat), kuzeyde Ahıska bölgesine ve Koblıyan’a kadar uzanmaktadır (Zeyrek, 2013,
s. 188).
Zeyrek bu ağzın bazı özelliklerini verirken kapalı son hecelerdeki dar-düz ünlülerin
yuvarlaklaştığını açuḫ, çaruḫ, yasduḫ, kesuḫ, demür, artuḫ örnekleriyle; kalınlık-incelik uyumuna
aykırılıkları inca, avi, sicaḫ, ḳuri, began-, irali örnekleriyle; düzlük-yuvarlaklık uyumuna
aykırılıkları bori, ḳuzi, üti, büzgi, köpri, vuriyėr, ḳorḫiyėr, düşiyėr örnekleriyle göstermektedir
(Zeyrek, 2013, s. 191-192). Ayrıca verdiği sözcük listelerinde ve metinlerde yaygın ünlü
kalınlaşmaları görülmektedir (Zeyrek, 2013, s. 193-201). Tarafımızdan Posof yöresinden
derlenmiş metinlerde kalınlaşmaların pek yaygın olmadığını aksine incelmelerin genel bir eğilim
olarak ön plana çıktığını görmek mümkündür.
2. Ardahan-Posof Yerli Ağzının Ses ve Şekil Özellikleri
Ardahan-Posof yerli ağzı, ağız özellikleri bakımından genellikle yörenin Azeri ve
Terekeme ağzı ile benzeşse de ayrıntılarda kendine has farklılıklar göstermektedir. Bu ağızdan
derlenmiş metinler incelendiğinde çoğu ara ses değerinde olan aşağıdaki şekilde simgeleştirilmiş
ünlü ve ünsüzlere rastlanmaktadır:
2.1. Ünlüler
2.1.1. Yarı Kalın-Yarı İnce Ünlüler
á Ünlüsü1: a-e arası ünlü

í Ünlüsü2: ı-i arası ünlü

ó Ünlüsü3: o-ö arası ünlü

ú Ünlüsü4: u-ü arası ünlü

2.1.2. Yarı Kapalı-Yarı Açık Ünlüler
ȧÜnlüsü5 : a-ı arası ünlü
ȯ Ünlüsü7: o-u arası ünlü

ė Ünlüsü6: e-i arası ünlü
ö̇ Ünlüsü8: ö-ü arası ünlü

2.1.3. Yarı Düz-Yarı Yuvarlak Ünlüler
å Ünlüsü9: a-o arası ünlü

e̊ Ünlüsü10: e-ö arası ünlü

ı̊ Ünlüsü11: ı-u arası ünlü

i˚ Ünlüsü12: i-ü arası ünlü

2.1.4. Kısa Ünlüler
ă Ünlüsü : Kısa a ünlüsü

1ERCİLASUN,

ĭ Ünlüsü13: Kısa ı ünlüsü

Ahmet Bican, Kars İli Ağızları –Ses Bilgisi-, TDK Yay., Ankara 2002, 51’de vátán, yeyladá, ná, háp;
BURAN, Ahmet, Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, Ankara, 1997, 21.; 15’te sená, çölá, bená, tökár.
2ERCİLASUN, age, 53’te taḫdíye, babasíynen, geldíz, bağír, gidíşátı, tabí.
3KÜÇÜKER, Paki, Bingöl Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ, 1988,27’de gólleri, Kór, Kóylerden.
4ERCİLASUN, age, 54’te beyúḳsun, oḳúz, düşduydúġ, boğún, ġúnüz, dedúm, onu yórdúm (onu gördüm).
5ERCİLASUN, age, 51’de hardaydın, oğurrayan, almayı.
̭
̭
̭
6OLCAY, Selahattin, Erzurum Ağzı, Ankara, 1995, 20’de ėlim, ėhdiyar, ėhdimal, ėhmal, ėhya; KARAHAN, Leyla,
Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara, 1996, VII.
7ERCİLASUN, age, 54’te oturur, olurdu, olur, ġoymur.
͔
͔
͔
͔
8SAĞIR, Mukim, Erzincan İli Ağızları, TDK Yay., Ankara 1995, 25-26’da bö̂ük, ö̂lü, gö̂de, hükümdar, hürmet;
̭
̭
DEMİR, Necati, Ordu İli ve Yöresi Ağızları, Ankara, 2001, 57’de bö̇yük, gö̇zeli, yö̇rümiye.
9BURAN, Ahmet-OĞRAŞ, Şerife, Elazığ İli Ağızları, Elazığ, 2003, 25’te yåv, babåmın, şåkaci, tåburu, båsKel.
10ERCİLASUN, age, 52’de dudak ünsüzlerinin etkisiyle oluşan e ˃ ö değişmesinin ya da Kars ağızlarındaki
düzleşmenin (ö ˃ e) bir ara merhalesi olarak çok görüldüğünü söyleyerek e̊vle (öğle), me̊hecir, me̊hkem, söyle̊m
örneklerini verir.
11ERCİLASUN, age, 53’te ḫı̊ rtına (fırtına), namı̊ sı̊ m.
12ERCİLASUN, age, 53’te avi˚m, bi˚lim, oldu kı̊ , düşi˚r, fı̊ lan.
13ERCİLASUN, age, 60’ta orĭya, çalıştığĭsaḫ, bajĭsı, pĭçağı, dĭşarı örneklerini verir.
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ı̌ Ünlüsü14: Kısa i ünlüsü
ü̆ Ünlüsü16: Kısa ü ünlüsü

ŭ Ünlüsü15: Kısa u ünlüsü

2.1.5. Uzun Ünlüler
Ardahan-Posof yerli ağzında alınma kelimelerdeki uzun ünlüler çoğunlukla normal bir
sürede telaffuz edilmektedir. Bu nedenle uzun ünlülere rastlanmamaktadır.
2.1.6. Ünlü Uyumları
Türkiye Türkçesinde ünlülerin kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık bakımından sözcük
içindeki sıralanışında görülen uygunluğa dayalı iki uyum söz konusudur. Bunlardan kalınlıkincelik, önlük-artlık veya büyük ünlü uyumu, sözcüğün ilk hecesindeki ünlüye göre
şekillenmektedir. Buna göre ilk hecede kalın ünlü varsa diğer hecelerin ünlüleri kalın, ilk hecede
ince ünlü varsa diğer hecelerin ünlüleri ince sıradan olurlar. Ardahan-Posof yerli ağzında bazı
eklerin tek şekilli olması, benzeştirmeler sonucunda yaygın ünlü incelmelerinin karakteristik bir
özellik olarak ön plana çıkması, sözcük sonundaki ünlünün i’leşme eğilimi ve art ünsüzlerin
kalınlaştırıcı etkisiyle sözcüklerle ekler arasında kalınlık-incelik bakımından bir ünlü
uyumsuzluğu ortaya çıkmaktadır: camuşlari, ḳayira (kayırsın), ėdemadım, gėdayım, girduḫ, baci,
aci, yoli, ḳuzusi, suyi, oti, doli, gėdecağım, aşaği, tallari, ḳızi, yiyecaḫ, gėyecaḫ, köva, boyli,
ḳırmızi, duydun mi (Gündoğdu, 2013, s. 33-35).
Sözcüklerdeki ünlülerin düzlük ve yuvarlaklık yönünden bazı kurallara göre sıralanışını
gerektiren düzlük-yuvarlaklık uyumu bakımından da bu ağızda, sözcük sonu ünlülerinin
i’leşmesinden dolayı, dudak ünsüzlerinin etkisiyle ya da eski biçimlerin korunması nedeniyle
ortaya çıkan yuvarlaklaşmalar uyumsuzluk yaratmaktadır: camuşlari, vėrürüm, budarum, girduḫ,
ḳaynanadur, örti, bėslenürler, yoli, ḳuzusi, suyi, oti, geçilür, doli, bişür, sevdüm, gelürem, delük,
deşük, vardur, bildün, boyli, duydun mi, bildün mi (Gündoğdu, 2013, s. 33-35).
2.1.7. Ünlü Değişmeleri (Caferoğlu, 1964, s. 1-33; Sağır, 2009, s. 591-597)
Dillerde boğumlanma sisteminin özelliklerinden kaynaklanan ses değişmeleri bazı yaygın
temayüllerle gelişerek uzun bir zamanda ortaya çıkıp kurallı hale gelirler (Üçok, 1951, s.145).
Ardahan-Posof yerli ağzında da bazı genel yönelimlere bağlı olarak ünlülerde şu değişmeler
meydana gelmektedir:
2.1.7.1. Ünlü İncelmesi
Ardahan-Posof yerli ağzında en yaygın görülen ünlü değişmesidir. Genellikle ilerleyici ve
gerileyici ünlü benzeştirmeleri sonucunda, bazen de inceltici ünsüzlerin etkisiyle ortaya
çıkmaktadır: birez (1-3), helime (Halime) (1-4), mezere (2-14), devet (2-16), ayni (2-17), ḳetmer
(2-19), meniye (maniye) (2-23), ḳapiye (2-25), ḳelem (2-28), ayri (2-31), çayire (2-48), tene (42), dişardan (4-3) , aşşaği (4-5), sileh (5-12), herpden (5-16), züleli (Zülali) (5-20), ari (5-27),
ḳeder (5-34), terefímden (5-39), ėmicem (5-42), lire (5-43), macer (5-45), arḫasininen (5-57),
ḫeyreti (hayratı) (5-59), mėzere (5-60), bereber (5-61), hengeminen (hengameyle) (6-7), kelem
(kelam) (7-5), teze (7-8).
2.1.7.2. Ünlü Kalınlaşması
Ünlü benzeştirmeleri nedeniyle oluşan, bu ağızda çok yaygın olmayan ünlü
değişmelerinden biridir: fasulya (2-3), aḫıri (sonunda) (2-4), όküz (4-16), ḳardaşım (5-41), havala
14ERCİLASUN,

age, 60’ta biråni, ġafåleyi, ikåsi, kåşi, båçerih׳.
age, 60’ta boyŭn, boyŭl (bu yol), bŭçuḫ, pŭlov.
16ERCİLASUN, age, 60’ta tǚşdü, şǚşe, pǚtün, gǚjüm.
15ERCİLASUN,
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(havale) (7-6), usTadından (5-22), teyyara (5-3), ḫastanaya (5-5), ná (2-19).
2.1.7.3. Ünlü Yuvarlaklaşması
Ardahan-Posof yerli ağzında bazı eski şekillerin korunması, eskiden beri yuvarlak ünlüyle
tek şekilli olarak kullanılan eklerin kalıntıları ve dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisi
sonucunda bugün standart Türkçede düz ünlülü olan bazı sözcüklerde yuvarlaklaşmaların yaygın
olduğu görülmektedir: aḫurlárá (2-6), artuḫ (2-13), furunlarda (2-20), yayuḳlar (2-32), çamaşuri
(2-46), ortåokulda (4-3), çifçiluğunen (4-3), aḫbun (gübre) (4-15), purşuḲ (pişirik) (4-22),
palabuyuḫ (4-35), de̊vletimiz (5-16), beyenürse (beğenirse) (5-38), artuḫ (5-40), altun (5-44),
de̊virde (5-52), höykel (heykel) (73), sevdügüm (7-7).
2.1.7.4. Ünlü Düzleşmesi
Düzleşme Ardahan-Posof yerli ağzında genellikle eskiden beri düz ünlülü ve tek şekilli
olan eklerin korunması biçiminde ortaya çıkmaktadır: fasile (1-1), bėle (2-7), ėle (2-9), gürciden
(3-1), türki (5-20) oni (1-2, 2-17), ḫamuri (2-19), südüni (2-31), çamaşuri (2-46), vapuri (5-8),
buni (5-33), kövümız (4-16).
2.1.7.5. Ünlü Daralması
Genellikle y ünsüzü yanında seyrek olarak görülen bir değişmedir: zati (2-43), nėriye (48), buriye (5-34), ügüdürdiler (5-51), ėskiden (6-8), mayiş (4-42).
2.1.7.6. Ünlü Genişlemesi
Ardahan-Posof yerli ağzında ünlü genişlemesi i > e, ė, i > a ve u > ö yönünde ortaya
çıkmaktadır: he mė (2-41), mümkün mė (4-4), hėÇ (5-12), yanė (5-14), tarėḫlerde (5-36), ėyi (69), sahabi (5-43), böğün (4-26) , bögün (4-35).
2.1.7.7. Ünlü Türemesi
Genellikle alınma sözcüklerde, yan yana olan iki ünsüz arasında bir ünlünün türemesi
biçiminde seyrek olarak meydana gelmektedir: tireKtörle (3-6), miliyara (4-17), alamanın (5-6),
rusı̆ yanın (5-36), ėmicem (5-42), hemi … hemi (hem … hem) (6-6).
2.1.7.8. Ünlü Düşmesi
Vurgusuz ara hecelerde dar ünlülerde ya da geniş ünlülerin daralıp düşmesi biçiminde
seyrek olarak görülür: yav (4-22), purşuḲ (pişirik) (4-22), tökleni (döküleni) (4-32), orya (5-19),
hengeminen (hengameyle) (6-7).
2.2. Ünsüzler (Sağır, 1997, s. 391-409; Tosun, 2010, s. 188-304)
Bu ağızda Türkiye Türkçesi ölçünlü dilinde bulunan 21 temel ünsüz yanında bu
ünsüzlerden çeşitli yönleriyle farklılıklar gösteren bazı ünsüzler yer almaktadır. Çoğu alfabedeki
iki temel ünsüz arasında boğumlanan fakat standart dilde yer almayan ara ses niteliğindeki bu
sesler Ç, F, ġ, ǵ, ḫ, h׳,K, Ḳ, ḳ, ḱ, P ve T ünsüzleridir:
Ç Ünsüzü17: c-ç arası ünsüz
F Ünsüzü18: v-f arası ünsüz
ġ Ünsüzü19: ötümlü, orta damak g’sı

age, 75’te genÇ, Çocıḫsız, kepCe, gırbanC.
M. Emin, Zonguldak İli Ağızları (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış
DoktoraTezi) , Ankara, 1991, 63’te saFaşa, haFdaya, taraFında, baḳlåFa.
19PİLANCI, Hülya, Eskişehir ve Yöresi Ağızları (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1991, 56-57’de ġırıḳ, ġadın, ġavġa, ġolun, ġarla, ġapıyı.
17BURAN-OĞRAŞ,
18EREN,
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ǵ Ünsüzü: kalın ünlülerle hece kuran ön damak g’si
ḫ Ünsüzü20: hırıltılı h ünsüzü
h ׳Ünsüzü21: ön damaklı (ince ünlülerle hece kuran) hırıltılı h ünsüzü
ḱ Ünsüzü22: kalın ünlülerle hece kuran ön damaklı k ünsüzü
K Ünsüzü23: k-g arası ünsüz
Ḳ Ünsüzü24: ḳ-ġ arası ünsüz
ḳ Ünsüzü25: ötümsüz, orta damak k’sı
P Ünsüzü26: p-b arası ünsüz
T Ünsüzü27: t-d arası ünsüz
Ardahan-Posof yerli ağzında çeşitli ünsüz değişmeleri, düşme ve türemeleri meydana
gelmektedir. Bunların bir kısmı Doğu grubu ağızlarıyla ortaklık gösterirken bir kısmı bu ağzın
ayırıcı bir özelliği olarak yaygınlık kazanmıştır.
2.2.1. Ötümlüleşme
Sözcük başında ya da sonunda standart Türkçeye göre k > g, ğ ve t > d yönünde daha
ilerlemiş bir ötümlüleşme söz konusudur: daş (2-21), ḳonağ (2-38), büyüg oğlum (4-18), yav (422), gendimiz (4-32), cirid (5-47), darar (6-2), ġızinen (5-43), ḳoÇ (3-3), iP (3-3), Toy (3-3).
2.2.2. Ötümsüzleşme
Ötümsüzleşme bu ağızda nadir görülen bir ses olayıdır: paḳlava (2-33). Fakat eski, bazı
ötümsüz biçimlerin ötümlüleşmeye karşı bir direnç gösterdikleri de görülmektedir: Paluğu (XV126), paḫlava (XX-47), penpe (XXXVII-16), pölündü (XL-122), pastonu (XLIII-59), sapan
(saban) (LVII-43), Punu (LX-48), purda(LXII-47), toḫunma (I-9), tiKdiler (III-42), palantöken
(IX-2), töKme (XII-40), tutu (XL-13), tolmişdur (LIV-144), toḫurduḫ (XLVII-35) kimi (III-19),
kölgem (V-10), köşTüm (VIII-14), köçü (XIV-58), kürcisTana (XVIII-46), kömeÇ (XXXV-19),
kunde (günde-XXXV-30), keçireceK (LVII-228), kibi (LXII-33) (Tosun, 2016, s.62-63), Tağdan
(LXIV-30), Tırmığinen (2-49), Tağıldiler (2-34), toḫunmasın (5-8).
2.2.3. Sızıcılaşma
Ardahan-Posof yerli ağzında sızıcılaşma örneklerine sıkça rastlanmaktadır. Çoğu Doğu
grubu ağızlarıyla ortak olan bu sızıcılaşmalar k > ḫ, ğ, c > j, g > y ve ç > ş ünsüz değişmeleriyle
ortaya çıkmaktadır: mejbur (1-2), tavuḫ (2-1), baḫşa (2-1), yoḫ (2-10), artuḫ (2-13), ḳırḫi (2-16),
yuḫa (2-20), ḳonağ (2-38), aḫısḫadan (3-1), bozuḫTur (4-5), ḳırḫ (4-9), ḳaḫTi (4-19), çocuğ (531), eyer (eğer) (5-38), beyenürse (beğenirse) (5-38), çoḫ (4-31), aḫısḫa (5-1), aşıḫ (5-18), başḫa
(5-37), artuḫ (5-40), ḳaş (kaç) (5-43), arḫasininen (5-57).

Efrasiyap, Erzurum İli Ağızları, II, TDK Yay., Ankara, 1995, 149’da ḫekat, ḫecer, noḫsan, sabaḫ.
Engin, Van ve Merkez Köyleri Ağızları (Yüzüncü Yıl Ünüversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 2006, 45’te göTTüh׳, ögüdürdüh׳, günlüh׳, günnüh׳, dörTTüh׳.
22ÖZÇELİK, Sadettin – BOZ, Erdoğan, Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı, Ankara, 2001, 58’de ĸaġıt,
́
ĸ́ahya, ĸ́atip, körmişĸ́an, niĸ́aḥ.
23TOSUN, İbrahim, Çemişgezek, Pertek ve Hozat Yöresi Ağızları, (Fırat Ünüversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ 1996, 95’te küTeK(kötek), gemüK, eşKere, eKleneceK (ayıklanacak).
24ERCİLASUN, age, 100’de aşmaK, dutacayıK.
25ÖZÇELİK, Sadettin, Urfa Merkez Ağzı, TDK Yay., Ankara 1997, 44’teki ḳıymalı, ḳız, doḳḳız, uyḳıdan, faḳat,
faḳirıḫ, maḳas, maḳbuz, ḳalbı, ḳeder, ḳına, ḳayboli, ḳırmızı.
26TOK, Turgut, Denizli İli Güney ve Güneybatı Ağızları (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Denizli, 2002, 65’te gidiP, Paḥalı, götürüP, Pazar, yaPTıTdırıyō.
27GÖKÇUR, age, 48’de Tuz, yasTıḫ, anaḫTar, ḲaT, ḲavuT, Tírneh׳.
20GEMALMAZ,
21GÖKÇUR,
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2.2.4. Süreksizleşme ya da Korunma
Ardahan-Posof yerli ağzında iki ünlü arasında kalan k’ler ğ’ye değişmeden bir önceki
aşamada g olarak korunmaktadırlar. Ayrıca eski g’ler de iki ünlü arasında yumuşak g’ye
dönüşmezler: yėmegini (2-39), dögerduḫ (2-50), dügünler (3-1), gine (5-6), şenlige (5-21), ögüt
(5-22), eger (5-40), inegi (5-49), dügünde (6-7), ügüdürdiler (5-51), sevdügüm (7-7), gine (2-8),
çürüge (4-7), ciger (4-25).
2.2.5. Genizlileşme
Ardahan-Posof yerli ağzını diğer Doğu grubu ağızlarından ayıran, g > ğ > n biçiminde
ortaya çıkan, yaygın olmayan bir değişmedir: önleye (2-15), önle (öğle) (3-2).
2.2.6. Diğer Ünsüz Değişmeleri
Ardahan-Posof yerli ağzında daha seyrek olarak y > v, s > ş, m > n, r > n değişmelerine de
rastlanmaktadır: kövde (2-1), herkeş (2-10), şindi (2-44), ḳeten (kadar) (2-45), kövün (5-35).
2.2.7. Benzeşme
Ünsüz benzeşmesi Ardahan-Posof yerli ağzının genel bir özelliğidir. Bu ağız benzeşme
yönünden Azerbaycan Türkçesi ve ağızları ile birleşmektedir: gediyėller (2-2), ḳoyallar (2-14),
annadėm (2-19), südünnen (sütünden) (2-32), sarallar (2-33), annadim (2-35), şindi (4-8), ferc (410), annadın (4-29), annaşíldi (5-3).
2.2.8. Aykırılaşma
Birkaç örnekte r-r > l-r yönünde bir aykırılaşma olduğu görülmektedir: teKral (2-37),
laporluyum (4-8).
2.2.9. Göçüşme
Bu ağızda göçüşme de yaygın olarak görülmektedir: baḫşa (2-1), eşKir (2-19), ağnaTTım
(2-51), purşuḲ (pişirik) (4-22), gösKine (7-8).
2.2.10.

İkizleşme

Genellikle patlayıcı ünsüzlerde ve l ünsüzünde ortaya çıkar, yaygındır: heppısıni (1-1),
yėddisini (2-16), seKKiz (2-40), aşşaği (4-5), yėddi (4-25), illeÇ (4-29), illac (4-30).
2.2.11.

Ünsüz Düşmesi

Ünsüz düşmeleri bu ağızda yaygın olarak hafif boğumlanmalı ünsüzlerde görülür. y, h, n,
f, r, l ve t ünsüzleri sözcük içinde ve sonunda düşme eğilimindedirler: fasile (1-1), bėle (2-7),
rameTluğ (2-13), ėle (2-9), sora (2-16, 2-32), yuḫa (2-20), çėl çocuḫ (2-33), daa (2-35), zati (243), şė (2-46), buğda (4-3), bi (4-26), bişė (4-27), şė (5-49), nası̆ (6-5), çifçiluğunen (4-3),
ḫastanaya (5-5).
2.2.12.

Ünsüz Türemesi

Ardahan-Posof yerli ağzında yaygın olarak düşen h ve y ünsüzlerinin sözcük başında ve iki
ünlü arasında bazen türedikleri görülür: helbeT (2-2), mayiş (4-42), saḫaT (saat) (4-41).
3. Ardahan-Posof Yerli Ağzının Biçim Özellikleri
KORKMAZ’ın “temel öğeleri sözcükler ve ekler olan bir dilin kök sözcüklerini, eklerini,
köklerle eklerin birleşme yollarını, eklerin anlam ve görevlerini, türetme ve çekim özelliklerini,
ayrıca şekille ilgili diğer konularını inceleyen gramer dalıdır.” (Korkmaz, 2003, s. 5) şeklinde
tanımladığı biçim bilgisine göre Türkçe yapı bakımından eklemeli diller grubuna girmektedir.
Türkçede biribirinden farklı görevleri bulunan yapım ve çekim ekleri mevcuttur (Korkmaz, 2003,
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s. 5). Bu eklerin kökenleri üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, eklerin sözcüklerden zamanla
ekleşme yoluyla meydana geldiklerini savunan bitişim kuramı ve onların daha eski eklerin
değişime uğramasıyla veya bu eski eklerin birleşmesi yoluyla oluştuğunu ileri süren kaynaşma
kuramı olarak adlandırılan iki önemli görüş ortaya çıkmıştır. Bugün Türkçede görev alanları
tamamen birbirinden farklı olan iki tür ek mevcuttur. Aynı durum Ardahan-Posof yerli ağzı için
de söz konusudur.
3.1. Çekim Ekleri
Çekim ekleri sözcük grupları ve tümcede anlamlı bir bütünlük sağlamaya yararlar.
Türkçede ad ve eylem tabanlarına işleklik kazandıran çekim ekleri ya eklendikleri sözcüğün
sınırları içinde görev yapar ya da çekime soktukları sözcükle diğer sözcükler arasındaki bağlantıyı
sağlarlar (Korkmaz, 2003, s. 22). Çekim ekleri, üzerine geldiği sözcüğün türüne göre ikiye
ayrılırlar.
3.1.1. Ad Çekim Ekleri
3.1.1.1. Çokluk Eki
Ardahan-Posof yerli ağzında çokluk eki –lAr’dır. Bu ekin bazen benzeştirme yoluyla –nAr
biçimine dönüştüğü görülmektedir: saḫliyannar (2-35), oralár (4-3).
3.1.1.2. İyelik Ekleri
Ardahan-Posof yerli ağzında iyelik ekleri genellikle uyumlara aykırı davranırlar. Birinci ve
ikinci kişilerde çoğunlukla kalın ünlü barındırdıkları, üçüncü kişilerde ise sürekli dar-düz-ince
ünlülü oldukları için uyuma girmezler: cenazelerímíz (2-13), ḳırḫi (3. T. İy.) (2-16), yaylasi (221), dedelerımız (3-1), oḫur yazari (4-20, 21), görüşecağız (4-20), kövümız (4-16), parasi (4-29),
hėrsım (4-36), mali (4-40), burasi (5-1), zamani (iy.) (5-32), aynasi (7-1), arḫasi (7-3).
3.1.1.3. Ad Durum Ekleri (Buran, 1996)
Türkçede tümcenin örgüsü, ilişkilerin türüne göre ad durum ekleriyle kurulur (Korkmaz,
2003, s. 266). Çekim sırasında, etki alanları daha geniş olan durum ekleri, etki alanları daha dar
olan çokluk ve iyelik eklerinden sonra gelirler (Korkmaz, 2003, s. 266-267). Ardahan-Posof yerli
ağzında ad durum ekleri diğer ağızlardan bazı fonetik farklılıklarla ayrılırlar: menım (LIX-15),
dedelerımızın (LXII-6), gėcenın (LXVII-56), senın (LXVII-75), teḫTenın (LXX-3), balami (LVI44), oni (LX-1), sobuyu (LXII-16), ellerni (LXVII-62), cemımızi (LXVII-100), sıfatıma (LX-35),
dile (LXIII-8), zalıme (LXVII-71), yaşında (LXII-34), küründe (LXVII-56), küzede (LXVII-57),
sende (LXIII-16), orden (LV-1), dalınnan (LX-37), Tağdan (LXIV-30), yaḫamnan (LXVIII-5),
evnen (LV-6), taşnan (LZI-45), sennen (LXIV-21), ėlece (LVI-4), alaca (LXV-42), balaca (LXX20) (Tosun, 2016, s. 114-118)).
3.1.1.3.1. Belirtme Durumu
Ardahan-Posof yerli ağzında bu ekin ünlüsü sürekli düz-dar-incedir ve ünlü uyumlarına
girmez: oni (1-2, 2-17), ḳuranıni (2-13, 2-18), mezarıni (2-13), ḫamuri (2-19), yuḫayi (2-20),
ḳaymağıni (2-31), südüni (2-31), hayvanlarıni (2-35), çamaşuri (2-46), malımi (4-12), çocuḫlari
(4-15), erzincani (4-36), ḳızımi (4-37), vapuri (5-8), malıni (5-17), sazımi (5-29), buni (5-33),
anami, halami, bibümi (5-39), oğlani (5-43).
3.1.1.3.2. Yönelme Durumu
Bazen ince ünlülü sözcüklere kalın, kalın ünlülü sözcüklere ince ünlüyle gelerek kalınlıkincelik uyumuna aykırı davranır: sene (sana) (2-35-42), sen sene ben bene (4-39), başıma bir ḳaza
gėşTi (5-4, 5), ḫastanaya (5-5), burye (36), ėdena (7-7).
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3.1.1.3.3. Bulunma Durumu
Kalın ünlülü sözcüklere ince ünlü ile gelerek uyuma girmediği örneklere rastlanmaktadır:
buçuḫTa (2-37), ağrıde (4-1), yataḫTa (9), şavaşınde (4-13).
3.1.1.3.4. Ayrılma Durumu
Ünsüz benzeştirmesi ile –nAn biçimine dönüşmektedir: orden (LV-1), dalınnan (LX-37),
Tağdan (LXIV-30), yaḫamnan (LXVIII-5) Tosun, 2016, s. 117).
3.1.1.3.5. İlgi Durumu
Ünlüsü genellikle dar-düz-kalındır: kövlerın (2-22), senın (2-29), bením (2-40), yaşlilerın
(2-43), benım (4-6), bizım (6-3, 2-21).
3.1.1.3.6. Araç Durumu
Bu durum eki Ardahan-Posof yerli ağzında sürekli olarak –InAn, -nAn biçimindedir. İnce
ünlülü biçimleri daha yaygındır: arabalarinan (2-7), atinen (2-8), paraynan (2-30), sabağinen (leyin) (2-36), ellernen (2-46), elinen (2-48), Tırmığinen (2-49), dirgeninen (2-49) , onnan (-dan)
(2-49), öküzünen (2-49), geminen (2-50), öküzinen (2-50), çifçiluğunen (4-3), paraynan (4-12),
çataninen (4-13), arabasinen (4-16), yėmaynan (4-23), pilinen (4-24), şenliginen (5-30), ḳızinen
(5-38), ġızinen (5-43), atinen (5-46), arḫasininen (5-57), eriyinen (6-5), hengeminen (6-7).
3.1.1.3.7. Eşitlik Durumu
Türkiye Türkçesi standart diliyle aynıdır: ėlece (LVI-4), alaca (LXV-42), balaca (LXX-20)
(Tosun, 2016, s. 118).
3.1.1.4. Ek-Eylem Ekleri
Asıl yardımcı eylem ya da ek-eylem olarak da bilinen er- ek-eylemi Eski Türkçe
döneminden bugüne kadar kesintisiz olarak izlenebilmektedir. Ardahan-Posof yerli ağzında
eylemin geniş zaman çekimi ekleşme sürecini tamamlamışken, hikâye, rivayet ve şart
çekimlerinde er- ˃ ir- ˃ i- > -ø şeklinde gelişen ekleşme sürecinin henüz tamamlanmadığı, ekeylemi temsil eden -i ünlüsünün düşürülüp düşürülmemesi konusunda bir tereddüt yaşandığı
görülmektedir: rahatsan (LXIV-16), meyramlısın (LXV-9), odu (LVI-6), yoḫTu (LVI-7), dilímdí
(LIX-4), sendedí (LXIII-14), fanıdır (LXVIII-36), gelmeyiz (LV-1), buralıyıḫ (LIX-11), ḳardėşiz
(LXII-18), burdayíz (LXII-46), asKer idim (LV-30), var idi (LIX-23), ėyidi (LXI-6), elemdi
(LXVIII-71), (LX-54), daşımış (LXVII-36), daTlimiş (LXVII-111) (Tosun, 2016, s. 118-124)).
var idi (2-7), yoğ idi (2-14), nasıldur (2-9), yaşındaydi (2-40), yanımdadur (2-41), varımış (3-4),
yoḫse (4-4), laporluyum (4-8), saḳaT idi (4-10), kanseridür (4-11), senedür (4-11), merkezdedur
(4-20), senedúr (4-25), evuḫ (4-26), kişidur (4-27), ḳavaḫlardur (4-34), kövdedur (4-35), neyidi
(5-17), çocuğ idi (5-19), faḳirduḫ (5-15), türkleridür (5-35), var ise (5-42), yoḫdur (5-45).
3.1.1.5. Soru Eki (Edatı)
Ardahan-Posof yerli ağzında bu ekin ünlüsü yarı genişleyerek ė biçimine dönüşmektedir:
ayleme mė (4-37), ona mė (4-38).
3.1.2. Eylem Çekim Ekleri
Eylem tabanlarına gelerek eylemin bildirdiği işin, oluşun, durumun hangi zamanda, hangi
tarzda meydana geldiğini; hangi kişi tarafından yapıldığını bildiren ekleredir.
3.1.2.1. Kişi Ekleri
Ardahan-Posof yerli ağzında kişi ekleri ölçünlü dildeki biçimlerinden bazı fonetik
özelliklerle ayrılmakta ve Azerbaycan Türkçesine yaklaşmaktadırlar. Kalınşlaşmaya eğilimli
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olduklarından da ünlü uyumuna aykırılıklar sergilemektedirler. evlánmişım (2-7), görmemişuḫ
(2-10), (5-36), ėvlenmişım (5-56), yorı̊ lmissın(7-2), almişsin (7-4), geldíz (2-4), dėdım (2-27),
Tağıldiler (2-34), gėTTiler (2-34), ḳaldım (2-41), yıḫarduḫ (2-46), yaşlanduḫ (2-48), giderduḫ (248), biçiyėrdiler (2-48), dögerduḫ (2-50), çıḫTuḫ (4-7), ḳayirdım (besledim) (4-10), yapdım (515), gezduḫ (5-17), ekiyėruḫ (1-1), çalışiyėruḫ (1-2), ḳonuşTuriyėrsíz (1-3), baḫiyėrım (2-1),
unudiyėrım (2-11), geçiniyėruḫ (4-3), saḫliyėruḫ (besliyoruz) (4-4), bilmesız (bilmezsiniz) (423), yėtişemezuḫ (4-24), vėremezuḫ (4-40), açaruḫ (2-20), yağlarıḫ (2-20), keseruḫ (2-20),
büşürüruḫ (2-21), yėrduḫ (2-21), ėderuḫ (2-38), yėdururuḫ (2-39), yiyerler (5-59), çalışacauḫ (12), ḳurtuleceúḫ (4-2), gönderecem (4-27), büyüdeceuḫ (4-22), annatacan (4-31), gidecez
(gideceksiniz) (4-34), yollamiyacam (4-41), neyėdecem (6-11), yiyeḫ (1-2), yapaḫ (2-3), gelın (25), ėvleneḫ (2-9), çıḫėm (2-25), baḫėm (2-25), öldürmesınler (4-13), ėTmesın (4-28), söyliyim
(5-60), bilim (6-11), oliyim (7-3), diyim (7-11).
3.1.2.2.
Zaman ve Kip Ekleri
3.1.2.2.1. Duyulan Geçmiş Zaman
Ardahan-Posof yerli ağzında duyulan geçmiş zaman eki –miş biçiminde sürekli düz-darince ünlülüdür. Ahıska Türkleri ağızları bu yönüyle Doğu grubu ağızlarıyla benzeşirler. Bu ek
ince ünlülü eylem kök ve gövdelerinde ünlü uyumlarına uyarken kalın ya da yuvarlak ünlülü
eylem kök ve gövdelerinde hem kalınlık-incelik hem de düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmez:
gelmişız (gelmişsiniz) (1-3), evlánmişım (2-7), görmemişuḫ (2-10), gelmiş (2-11), gėTmiş (211), darTmiş (2-28), saTmiş (2-30), çekermişler (3-5), yaḫmiş (4-14), öldüriyėrmişler (4-15),
ḳazanmiş (4-36), ḳazanmiş (4-41), çıḫmiş (5-16), gelmemüş (5-36), ėvlenmişım (5-56),
görmişdür (6-6), yorı̊ lmissın(7-2), almişsin (7-4), olmiş (7-8), yanmiş (7-10), ḳavrulmiş (7-10)
3.1.2.2.2. Görülen Geçmiş Zaman
Bu ağızlarda görülen geçmiş zaman eki genellikle –di, -dı, -du, Ti, Tu biçimindedir.
Üçüncü kişi çekimlerinde ekin ünlüsünün sürekli düz-dar-ince, birinci teklik kişi ile ikinci kişi
çekimlerinde genellikle düz-dar-kalın, birinci çokluk kişi çekiminde ise çoğunlukla dar-kalınyuvarlak olması, ekin ünlü uyumlarına girmemesine neden olmaktadır. geldíz (2-4), düşTi (2-2),
öldi (2-14), dėdım (2-27), Tağıldiler (2-34), gėTTiler (2-34), ḳaldım (2-41), yıḫarduḫ (2-46),
yaşlanduḫ (2-48), çıḫTi (2-50), gėTTi (2-50), ağnadım (2-51), ağnaTTım (2-51), işiTTím (3-4),
ağladi (4-2), çıḫTuḫ (4-7), ayirdiler (4-7), ḳalduḫ (4-8), giTTisem (4-8), ḳayirdım (besledim) (410), egleTTım (beklettim) (4-19), ḳaḫTi (4-19), yėdurduḫ (4-22), büyüTTuḫ (4-22), annadın (429), gėTTım (4-30), ḳırıldi (5-5), götürdiler (5-6), yapduḫ (5-6), tutuldi (5-8), çekdi (5-8),
doldurdi (5-9), yapdım (5-15), gezduḫ (5-17), sordi (5-19), çaTışdiler (5-30), geldım (5-51), gördi
(6-6), unutdum (6-11), geşdi (6-11), gėTTi (6-11).
3.1.2.2.3. Şimdiki Zaman
Bu ağızda şimdiki zaman eki sürekli olarak – (i)yėr şeklindedir: ekiyėruḫ (1-1), çalışiyėruḫ
(1-2), ḳonuşTuriyėrsíz (1-3), baḫiyėrım (2-1), gėdiyėller (2-2), begenmėrsíz (2-8), unudiyėrım (211), ḳaḫiyėrdi (2-15), geziyėr (2-34), satiyėr (2-35), sağiyėller (2-36), ḳapadiyėruḫ (2-36),
ḳatiyėruḫ (2-37), otariyėr (2-37), geturiyėr (2-37), baḫmiyėller (2-43), gėdiyėrím (2-43),
geliyėrım (2-44), yapamiyėller (3-6), çeKiyėrım (4-1), oḫiyėr (4-1), oḫuyėller (4-3), geçiniyėruḫ
(4-3), saḫliyėruḫ (besliyoruz) (4-4), satiyėruḫ (4-4), iş gösTeriyėrım (iş yaptırıyorum) (4-12),
yolliyėrım (4-12), çekiyėrduḫ (4-15), gėdiyėller (4-17), vėriyėrler (4-23), ḳatiyėr (4-23), diyėrler
(4-35), satamėrım (4-40), vėriyėrdi (5-7), vėriyėrdím (5-9), istiyėr (5-43), söylediyėrler (5-44).
Seyrek olarak –ėr ve –yor biçimine de rastlanmaktadır: yaşıyorum (4-25), oynėrdi (5-48).
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3.1.2.2.4. Geniş Zaman
Ardahan-Posof yerli ağzında geniş zaman eki –Ar, Ur biçimindedir. Bazen düz ünlülü
eylemler üzerine dar-yuvarlak ünlüyle gelerek düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı davranır:
ekeruḫ (4-3), bilmesız (bilmezsiniz) (4-23), yėtişemezuḫ (4-24), toPlaruḫ (4-33), saḫlaruḫ (4-33),
vėremezuḫ (4-40), ḳalurduḫ (5-11) , gelmezduḫ (2-7), gelurduḫ (2-8), çalınurdi (2-8), gelur (2-9),
açarlar (2-14), çimdururlar (2-14), ḳoyallar (2-14), ḳaḫar (2-15), oḫudurlar (2-16), ėderler (2-16),
yėdúrúrler (2-16), oḫudurlar (2-18), yȯğururuḫ (2-19), eşKir (2-19), açaruḫ (2-20), yağlarıḫ (220), keseruḫ (2-20), büşürüruḫ (2-21), sağarlar (2-31), vururlar (2-31), alurlar (2-32), töKer (233), yaparuḫ (2-33), sarallar (2-33), severuḫ (2-38), ağırlaruḫ (2-38), ėderuḫ (2-38), yėdururuḫ
(2-39), gideller (2-39), seversín (2-41), baḫarsa (2-42), seveller (2-42), geturur (2-49), yollallar
(5-39), olursa (5-40), sözleşürler (5-42), nişanlallar (5-43), ėnmázdi (5-49), ėner (4-50), gelür (550), ügüdürdiler (5-51), yėyilür (5-52), içilürdi (5-53), gelur (5-59), yiyerler (5-59), gömerler (561), götürüller (6-7), yėnerdi (6-10).
3.1.2.2.5. Gelecek Zaman
Gelecek zaman ekinin kişi ekleriyle zaman zaman kaynaştığına rastlanmaktadır: çalışacauḫ
(1-2), olacaḫ (4-2), ḳurtuleceúḫ (4-2), ḳonuşacaḫ (4-21), gönderecem (4-27), büyüdeceuḫ (4-22),
annatacan (4-31), gidecez (gideceksiniz) (4-34), yollamiyacam (4-41), yapılacaḫ (5-44),
çıḫaracaḫsın (5-49), ėnecaḫ (5-49), neyėdecem (6-11).
3.1.2.3.
Dilek Kipleri
3.1.2.3.1. Emir Kipi
Emir kipinin çekimleri bu ağızda Azerbaycan Türkçesiyle benzeşmekle birlikte birinci
teklik kişi çekimlerinde ek ünlüsünün bazen kapalı ė’ye dönüşmesi bu ağza özgüdür: yiyeḫ (12), yapaḫ (2-3), ėdeḫ (2-4), gelın (emir) (2-5), ėvleneḫ (2-9), annadėm (2-19), çıḫėm (2-25),
baḫėm (2-25), annadim (2-35), öldürmesınler (4-13), ėTmesın (4-28), yėtüştürem (4-38),
toḫunmasın (5-8), geçmiye (geçmesin) (5-13), annatim (5-14), söyliyim (5-60), bilim (6-11),
oliyim (7-3), diyim (7-11).
3.1.2.3.2. 2.1.2.3.2.

Şart Kipi

Şart kipinin çekimleri Ardahan-Posof yerli ağzında –sA eki üzerine kişi ekleri getirilerek
yapılmaktadır: toPlasam (LXVII-102), desem (LXVIII-46), görsem (LXVIII-78), dursam (LXIX2), vursan (LXI-17), arasan (LXII-22), olsa (LV-14), vurulsa (LX-37), gitse (LXII-32), ḳonuşsa
(LXVI-17), arasaḫ (LXII-8), gelseniz (LXII-5), yaPsanız (LXII-5), olsaz (LXVI-19), dėseler
(LXV-32), isTeseler (LXV-34), vėrseler (LXVIII-72) (Tosun, 2016, s. 145-146).
3.1.2.3.3. 2.1.2.3.3.

İstek Kipi

İstek kipi Ardahan-Posof yerli ağzında –A ekiyle yapılır. Sürekli düz-geniş ünlülü
olmasıyla emir kipinden ayrılmaktadır: çıḫam (LX-59), alem (LXVII-31), vėrem (LXVII-58),
ėdeyim (LXIX-36), bişirem (LXX-39), vėrmiyesan (LIX-1), gelesen (LXVIII-119), salasan
(LXXI-1), ezesen (LXXI-3), Ḳırıla (LVI-43), ala (LVI-44), ġonuşa (LXI-7), çalḫana (LXV-28),
geçe (LXVII-12), gidáḫ (LXVII-74), dolanaḫ (LXVII-74), ḳavuşalım (LXVII-153), baḫaḫ (LXX5), gideK (LXX-5) (Tosun, 2016, s. 147-148).
3.2.

Yapım Ekleri

3.2.1. Ad Yapım Ekleri
Ad ve eylem tabanlarına gelerek yeni adlar oluşturan ad yapım ekleri standart dille
benzerlik göstermektedir. Farklılık Ardahan-Posof yerli ağzında bazı eklerin genellikle düz
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ünlüyle ya da yuvarlak ünlüyle kullanılarak uyum dışında kalmasıdır: sıcaḫluḫ (2-2), allahluğa
(2-9), rameTluğ (2-13, 2-40), kövli (2-13), aḫşamluğda (2-39), yolçi (2-39), yaşlilere (2-42),
misafirluğa (2-43), biçini (3-5), çifçiluğunen (4-3), asKerluğum (4-6), asKerluḫ (4-6), yataḫTa
(4-9), deliḳanni (4-18), yaşlisi (4-20), daşımaculuğunan (4-25), seneluḫ (4-33), ḳaymaḳamluğa
(4-39), şoförluğa (5-4), asKerliK (5-6), şöförluḫ (5-10), çobanluḫ (5-15), türli (5-27), coşḫun (532), başlıḫ (5-45), başluğ (5-46), köyli (5-47), yabançiler (6-4), şadli (6-9), davulçi (6-9).
3.2.2. Eylem Yapım Ekleri
Ardahan-Posof yerli ağzında özellikle ettirgen çatı ekleri çoğunlukla dar-yuvarlak ünlüyle
kullanılmakta ve düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymamaktadır: yėdururuḫ (2-39), geçinduriyėruḫ
(4-4), boşandi (4-16), dişledi (ısırdı) (4-28), ėyilendi (4-30), tökleni (4-32), yėtüştürem (4-38),
annaşildi mi (5-3), ėyileTdi (5-6), dėdürdi (5-20), getür- (5-29), bişürülür (5-59)
3.2.3. Eylemsiler
Çoğunlukla geçici eylem adları yapma işleviyle eylem kök ve gövdelerine gelerek
onlardan, tümce içinde aldıkları görevlere yönelik olarak ad, sıfat ve zarflar oluşturan eklerdir.
Eylemsileri, KORKMAZ, çekimsiz fiiller (Korkmaz, 2003, s. 863) başlığı altında incelemektedir.
Ardahan-Posof yerli ağzında çeşitli yaygınlıkta kullanılmakta olan eylemsilerin ölçünlü dile göre
bazı fonetik farklılıklara sahip oldukları örneklerden anlaşılmaktadır: çalışmamış da duramiyėruḫ
(1-2), çalışmamış da olmi (1-3), gelenecaḫ (2-10), sarma (2-33), saḫliyannar (2-35), bügüneden
(2-48), gelme (3-1), gelende (3-3), ḳullanacaḫ kişi (4-18), görüşecağız kişi (4-20), ḳaçan (4-27),
geçen (4-28), yiyen (4-32), saTma (4-32), tanıduḫ (4-35), gelür yoḫ gider çoḫ (4-42), almağ (522), gelürken (5-31), yėtişenler (5-37), isTiyecaḫ adam (5-38), sevdügüm (7-7).
4. Ardahan-Posof Yerli Ağzına Özgü Kalıp Sözler Ve Sözcükler
Yörede Ardahan-Posof yerli ağzına ait metinlerde geçen bazı kalıp tümceler, deyimler ve
sözcükler bulunmaktadır: çalışmamış da duramiyėruḫ (1-2), oğul (kızım) (2-4), allahluğa gelur
(2-9), gelenecaḫ (gelene gadar) (2-10), tėzden ḳaḫiyėrdi (2-16), ḫamdan (yeniden) (2-21), ḫoşum
geldi (2-23), makinaya vururlar (2-31), işe sebep Tağıldiler (2-34), hayvan saḫliyannar (2-35),
sabağinen (sabahleyin) (2-36), çobana ḳatiyėruḫ (2-37), misafiri ḳonağ ėderuḫ (2-38), yaşlilerın
yüzü yoḫṭur (2-43), bügüneden (bugüne kadar) (2-48), biçin (3-5), yataḫṭa ḳayirdım (4-9, 10),
paraynan iş gösṭeriyėrım (4-12), aḫbun (4-15), çatan (4-15), muhacire gėdiyėller (4-16, 17),
egleTTım (4-19), purşuḳ (pişirik), ėyilendi (4-30), hėrsım çıḫTi (4-36), mal (sığır) (4-31), mala
gezdim (5-16), şadli düğünler (6-9).
5.

Sonuç

Doğu Anadolunun kuzey yöreleri XII. yüzyılın başlarından itibaren Hristiyan Kıpçak
Türklerinin yerleşim alanı olmuştur. Bu Kıpçak grupları zaman içinde, dil özellikleri bakımından
diğer etnik grupları kendi içinde eritirken kendileri de bu gruplardan etkilenerek bazı asıl dil
özelliklerini kaybetmişlerdir. Bölgeye ilk gelen Kıpçak grupları Oğuzların etkisinde kalarak kendi
dil özelliklerini tam olarak koruyamasa da Posof Yöresine son 150 yıl içinde Ahıska bölgesinden
gelen Kıpçak gruplarının kendi dillerine özgü bazı fonetik ve şekil özelliklerini daha iyi
koruduklarını söylemek mümkündür. Bugün Ardahan bölgesinde iç içe yaşayan Türkmen, Kürt,
Zaza ve Azeri Türkmen gibi etnik gruplar bazı küçük farklılıklarla aynı genel ağız özelliklerine
sahiptirler. Doğu grubu genel ağzı içinde Kıpçak Türklerinin bir devamı olan Ardahan-Posof
yerlileri bazı ayırıcı özelliklere sahip bir alt ağız grubunu konuşmaktadırlar. Bu ağız, Oltu, Olur
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ve Yusufeli ilçelerinde, Ardahan ve ilçelerinde, Artvin’in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde, Ahıska
ve Koblıyan yörelerinde konuşulmakta olan ağızdır
Ardahan-Posof yerli ağzı, yörenin Azeri ağzı ile benzeşse de ayrıntılarda kendine has
farklılıklar göstermekte ve bu ağzından derlenmiş metinlerde çoğu ara ses olan, çeşitli eğilimler
sonucunda ortaya çıkmış, henüz tamamlanmamış değişmelerin ara aşamalarını temsil eden á, í, ó,
ú, ȧ, ė, ȯ, ö̇, å, e̊, ı̊ , i˚, ă, ĭ, ı̌ , ŭ, ü̆, Ç, F, ġ, ǵ, ḫ, h׳,K, Ḳ, ḳ, ḱ, P, T ünlü ve ünsüzlerine rastlanmaktadır
Ardahan-Posof yerli ağzında bazı eklerin tek şekilli olması, benzeştirmeler sonucunda
yaygın ünlü incelmelerinin karakteristik bir özellik olarak ön plana çıkması, sözcük sonundaki
dar ünlünün i’leşme eğilimi, bazı ünsüzlerin inceltici ve art ünsüzlerin kalınlaştırıcı etkisiyle
sözcüklerle ekler arasında kalınlık-incelik bakımından yaygın bir ünlü uyumsuzluğu ortaya
çıkmaktadır. Bu durum Ardahan-Posof yerli ağzının diğer ağızlara göre uyumlara daha katı bir
biçimde direndiğini göstermektedir: ayni (2-17), ḳapiye (2-25), ayri (2-31), çayire (2-48), aşşaği
(4-5), ari (5-27), arḫasininen (5-57), oni (1-2, 2-17), ḫamuri (2-19), buni (5-33), kövümız (4-16),
buriye (5-34), mayiş (4-42), ġızinen (5-43), ḳaḫTi (4-19), annadėm (2-19), annadim (2-35),
annaşíldi (5-3), çifçiluğunen (4-3), yaylasi (2-21), dedelerımız (3-1), malımi (4-12), görüşecağız
(4-20), hėrsım (4-36), ḳızımi (4-37), mali (4-40), burasi (5-1), zamani (5-32), aynasi (7-1), arḫasi
(7-3), sazımi (5-29), kövlerın (2-22), senın (2-29), yaşlilerın (2-43), benım (4-6), bizım (6-3, 221), çataninen (4-13), atinen (5-46), kişidur (4-27), kövdedur (4-35), dėdım (2-27), Tağıldiler (234), çalışiyėruḫ (1-2), baḫiyėrım (2-1), satiyėruḫ (4-4), ekeruḫ (4-3), gelın (2-5), çıḫėm (2-25),
baḫėm (2-25), ḳazanmiş (4-36), yorı̊ lmissın(7-2), olmiş (7-8), yanmiş (7-10), ḳavrulmiş (7-10),
dėdım (2-27), ḳaḫTi (4-19), yėdurduḫ (4-22), büyüTTuḫ (4-22), gezduḫ (5-17), sordi (5-19),
çaTışdiler (5-30), geldım (5-51), yolliyėrım (4-12), ḳatiyėr (4-23), anniyėsín (alnıyor musun (515), oynėrdi (5-48), keseruḫ (2-20), yėrduḫ (2-21), ėderuḫ (2-38), gelur (5-59), ėnecaḫ (5-49),
yolçi (2-39), yaşlilere (2-42), yaşlisi (4-20), seneluḫ (4-33), yabançiler (6-4), şadli (6-9), davulçi
(6-9).
Ardahan-Posof yerli ağzında kapalı son hece dar-düz ünlülerinde görülen
yuyarlaklaşmalar, sözcük sonu ünlülerinin i’leşmesi, dudak ünsüzlerinin etkisi ya da eski
biçimlerin korunması nedeniyle ortaya çıkan yuvarlaklaşmalar düzlük-yuvarlaklık uyumunu
tamamen silmektedir: aḫurlárá (2-6), artuḫ (2-13), yayuḳlar (2-32), çifçiluğunen (4-3), aḫbun
(gübre) (4-15), beyenürse (beğenirse) (5-38), altun (5-44), sevdügüm (7-7), gürciden (3-1), türki
(5-20), oni (1-2, 2-17), ḫamuri (2-19), südüni (2-31), buni (5-33), kövümız (4-16), buriye (5-34),
ügüdürdiler (5-51), rameTluğ (2-13), bibümi (5-39), yaşlanduḫ (2-48), giderduḫ (2-48), tutuldi
(5-8), ekiyėruḫ (1-1), yėrduḫ (2-21), ėderuḫ (2-38), yėdururuḫ (2-39), gelur (5-59), oliyim (7-3),
olmiş (7-8), gezduḫ (5-17), sordi (5-19), gördi (6-6), oḫiyėr (4-1), oḫuyėller (4-3), yolliyėrım (412), oynėrdi (5-48), ekeruḫ (4-3), saḫlaruḫ (4-33), vėremezuḫ (4-40), gelürdi (5-36), beyenürse
(5-38), yėyilür (5-52), getürürdiler (5-58), kövli (2-13), aḫşamluğda (2-39), yolçi (2-39), asKerluḫ
(4-6), seneluḫ (4-33), ḳaymaḳamluğa (4-39), türli (5-27), başluğ (5-46), köyli (5-47), getür- (529), bişürülür (5-59).
Ardahan-Posof yerli ağzında çeşitli ünsüz değişmeleri, düşme ve türemeleri meydana
gelmektedir. Bunların bir kısmı Doğu grubu ağızlarıyla ortaklık gösterirken bir kısmı bu ağzın
ayırıcı bir özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. g > ğ > n biçiminde ortaya çıkan değişme ArdahanPosof yerli ağzına özgüdür: önleye (2-15), önle (öğle) (3-2). Yine ünsüz benzeşmesi ArdahanPosof yerli ağzının genel bir özelliğidir. gediyėller (2-2), ḳoyallar (2-14), annadėm (2-19),
südünnen (sütünden) (2-32), sarallar (2-33), annadim (2-35), şindi (4-8), ferc (4-10), annadın (429), yorı̊ lmissın(7-2), annaşíldi (5-3).
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Ad çekim eklerinden iyelik ekleri genel anlamda kalınlaşma eğilimi gösterirken üçüncü
kişilerde incelme söz konusudur. Ad durum ekleri de kalınlaşma ve incelme yönünde bazı
eğilimler sergilemektedir. Her iki durumda da tabanlarla ekler arasında kalınlık-incelik
bakımından uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır: ḳırḫi (2-16), yaylasi (2-21), dedelerımız (3-1),
malımi (4-12), kimım (5-42), aynasi (7-1), arḫasi (7-3), ḳızımi (4-37), vapuri (5-8), malıni (5-17),
ağrıde (4-1), savaşınde (4-13), kövlerın (2-22), senın (2-29), yaşlilerın (2-43), benım (4-6), bizım
(6-3, 2-21), çataninen (4-13), ḳızinen (5-38), ġızinen (5-43), atinen (5-46).
Ardahan-Posof yerli ağzında eylemin geniş zaman çekimi ekleşme sürecini
tamamlamışken, hikâye, rivayet ve şart çekimlerinde ekleşme sürecinin henüz tamamlanmadığı,
ek-eylemi temsil eden -i ünlüsünün düşürülüp düşürülmemesi konusunda özellikle üçüncü
kişilerde bir tereddüt yaşandığı görülmektedir: asKer idim (LV-30), var idi (LIX-23), daşımış
(LXVII-36), var idi (2-7), yoğ idi (2-14), varımış (3-4), saḳaT idi (4-10), neyidi (5-17), çocuğ idi
(5-19), var ise (5-42).
Kişi ekleri üçüncü kişilerde düzleşme, birinci ve ikinci kişilerde yuvarlaklaşma yönünde
şekillenmişler; duyulan geçmiş zaman eki sürekli –miş, görülen geçmiş zaman eki üçüncü
kişilerde sürekli –di, şimdiki zaman eki ise sürekli -yėr biçimindedir: ėvlenmişım (5-56),
yorı̊ lmissın(7-2), dėdım (2-27), yaşlanduḫ (2-48), ağladi (4-2), çıḫTuḫ (4-7), ḳayirdım (besledim)
(4-10), tutuldi (5-8), çekdi (5-8), doldurdi (5-9), gezduḫ (5-17), sordi (5-19), ekiyėruḫ (1-1),
satiyėruḫ (4-4), ekeruḫ (4-3), büyüdeceuḫ (4-22), çıḫėm (2-25), baḫėm (2-25), yaḫmiş (4-14),
ḳazanmiş (4-36), çıḫmiş (5-16), olmiş (7-8), yanmiş (7-10), ḳavrulmiş (7-10), düşTi (2-2), öldi
(2-14), çıḫTuḫ (4-7), ḳırıldi (5-5), götürdiler (5-6), yapduḫ (5-6), çalışiyėruḫ (1-2), unudiyėrım
(2-11), ḳaḫiyėrdi (2-15), yapėr (2-31), geziyėr (2-34), ḳurtulėr (2-34), satiyėr (2-35), geçiniyėruḫ
(4-3), saḫliyėruḫ (besliyoruz) (4-4), iş gösTeriyėrım (iş yaptırıyorum) (4-12), yolliyėrım (4-12).
Yapım eklerinde eski biçimlerin bir devamı olarak tek şekillilik yaygındır. Sürekli düz ve
sürekli yuvarlak ünüyle kullanılan bu ekler ünlü uyumları dışında kalırlar: sıcaḫluḫ (2-2),
allahluğa (2-9), rameTluğ (2-13, 2-40), kövli (2-13), aḫşamluğda (2-39), yolçi (2-39),misafirluğa
(2-43), çifçiluğunen (4-3), asKerluğum (4-6), asKerluḫ (4-6), daşımaculuğunan (4-25), seneluḫ
(4-33), ḳaymaḳamluğa (4-39), çobanluḫ (5-15), türli (5-27), başluğ (5-46), köyli (5-47), davulçi
(6-9), yėdururuḫ (2-39), geçinduriyėruḫ (4-4), yėtüştürem (4-38), dėdürdi (5-20), getür- (5-29),
bişürülür (5-59).
Geniş zamanın olumsuz biçimi Terekeme ağzında kendine özgüdür. Bu durumda genellikle
–mA eki kullanılır ve birinci çokluk kişi eki genellikle –uḫ’tur: ekemesin, bilmesız (bilmezsiniz)
(4-23), yėtişemezuḫ (4-24), toPlaruḫ (4-33), saḫlaruḫ (4-33), vėremezuḫ (4-40), açaruḫ (2-20).
Bu ağızda Türkiye Türkçesi standart dili ve ağızlarında yaygın olarak görülen k>g ve t>d
ötümlüleşmesine karşı bir direnç söz konusudur. Ayrıca b>p yönünde de bir ötümsüzleşme vardır:
Paluğu (XV-126), paḫlava (XX-47), penpe (XXXVII-16), pölündü (XL-122), pastonu (XLIII59), sapan (saban) (LVII-43), Punu (LX-48), purda(LXII-47), toḫunma (I-9), tiKdiler (III-42),
palantöken (IX-2), töKme (XII-40), tutu (XL-13), tolmişdur (LIV-144), toḫurduḫ (XLVII-35)
kimi (III-19), kölgem (V-10), köşTüm (VIII-14), köçü (XIV-58), kürcisTana (XVIII-46), kömeÇ
(XXXV-19), kunde (günde-XXXV-30), keçireceK (LVII-228), kibi (LXII-33) (Tosun, 2016,
s.62-63), Tağdan (LXIV-30), Tırmığinen (2-49), Tağıldiler (2-34), toḫunmasın (5-8).
Ardahan-Posof yerli ağzında kapalı ė’nin daha yaygın kullanıldığı görülmektedir. Soru
edatı, emir birinci teklik kişi eki ve şimdiki zaman eki genel olarak kapalı E ünlüsü ile
kullanılmaktadır: ayleme mė (4-37), ona mė (4-38) ėskiden (6-8), çıḫėm (2-25), baḫėm (2-25),
çalışiyėruḫ (1-2), unudiyėrım (2-11), ḳaḫiyėrdi (2-15), geziyėr (2-34), ḳurtulėr (2-34), satiyėr (2-
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35), geçiniyėruḫ (4-3), saḫliyėruḫ (besliyoruz) (4-4), iş gösTeriyėrım (iş yaptırıyorum) (4-12),
yolliyėrım (4-12).
Daha önce de belirtildiği gibi yukarıda verilen özellikler yörenin diğer ağızlarında da
görülmektedir. Fakat bu özellikler Terekeme ağzında daha da koyulaşmış durumdadır.
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Metinler
Derleme Yeri

: Ardahan/Posof-Kırköy Köyü

Kaynak Kişi

: Şanise Aktan

204 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)
Doğum Tarihi: 1958 doğumlu
Metin 1
(1) köyde mısır ekiyėruḫ, fasile ekiyėruḫ, soğan ekiyėruḫ, heppısıni ekiyėruḫ. ne ki (2) elimizden geli oni
çalışiyėruḫ. çalışmamış da duramiyėruḫ, mejbur çalışacauḫ ki yiyeḫ. (3) çalışmamış da olmi. safa gelmişız, ḫoş
gelmişız, bizleri ḳonuşTuriyėrsíz. birez o neneleri (4) ḳonuşTur. helime ḫanım söylesín.
Derleme Yeri

: Ardahan/Posof-Kırköy Köyü

Kaynak Kişi

: Halime Çağlayan

Doğum Tarihi: 1943 doğumlu
Metin 2
(1) ben kövde ördeK ÇuÇuluna baḫiyėrım, tavuḫ ÇuÇuluna baḫiyėrím baḫşa ne iş (2) görülür kövde? ḳışın
gėdiyėller, sıcaḫluḫ düşTi mi buraya geliyėller. helbeT kızım biz de (3) ekiyėruḫ. sera ekiyoruḫ, bosTan ekiyėruḫ,
köyde duruyoruḫ daha ne yapaḫ, fasulya (4) ekiyoruḫ, daha ne ėdeḫ oğul? aḫıri idare ėdiyoruḫ. safa geldíz, ḫoş geldíz,
gelın ḳızım (5) gelın. helbet, sağıyoruḫ hayvanlari, çoban da tuTTuḫ, ḳatiyėruḫ, oTlėr, gelėr, bağliyoruḫ (6) aḫurlárá.
(7) alTmişTe evlánmişım. eskiden bėle arabalarinan gelmezduḫ bizler, aTlar var idi (8) esKiden, atinen
gelurduḫ, davul çalınurdi, zurna çalınurdi. gine de siz begenmėrsíz (9) oğlanlari ki nasıldur, ėvleneḫ. biz ėle allahluğa
gelur ėlçi ėderdiler, dügünümüz olurdi, (10) yanımıza yatarlardi, aḫşamá görurduḫ. yoḫ yoḫ yatağa gelenecaḫ
görmemişuḫ. herkeş ėle (11) ḳızım esKiden. şimdi yaş alTmiş yėTmiş gelmiş gėTmiş. unudiyėrım her şėyi ḳızım (12)
daha.
(13) cenazelerímíz de, rameTluğ oldi mi, artuḫ kövli ḳuranıni oḫudur, mezarıni (14) açarlar, çimdururlar,
mezere ḳoyallar. esKiden morḲ yoğ idi, mesela aḫşamdan öldi (15) sabaḫTan kaḫar, sabaḫTan öldi önleye ḳaḫar. morḲ
yoğ idi, ölü öldü mi tėzden ḳaḫiyėrdi. (16) bizde yėddisini oḫudurlar, deveT ėderler, yėmeK yėdúrúrler, sora ḳırḫi
olurdi, gene (17) yığardiler milleTi, onlara yėmeK yėdururdiler. elli ikisi olurdi, oni de gene ayni yapardiler. (18) cuma
aḫşamlari gider ḳuranıni oḫudurlar.
(19) ná annadėm Ki? keTe yaparduḫ, ḳeTmer yaparduḫ. ḫamuri yȯğururuḫ, eşKir, (20) yuḫa açaruḫ, yağlarıḫ
yuḫayi, ha bėle keseruḫ, ḫamdan oni bi daha açaruḫ, furunlarda (21) büşürüruḫ, ya da daş pilakisi var idi onda büşürür
yėrduḫ. bizım kövün yaylasi yoḫTur (22) ḳızım, baḫşa kövlerın var bizím yoḫ.
(23) meniye ḫoşum geldi
(24) ağlaTma yaşım geldi
(25) çıḫėm ḳapiye baḫėm
(26) babam ḳardaşım geldi.
(27) meni dėdım yüz alTmiş
(28) ḳaşların ḳelem darTmiş
(29) senın insafsız baban
(30) seni paraynan saTmiş.
(31) şímdi hayvanlari sağarlar, makinaya vururlar, ḳaymağıni ayri yapėr südüni ayri, (32) ḳaymağıni, yayuḳlar
var, orda yayarlar yağ çıḫar. südünnen de pėynir alurlar. sora torbaya (33) töKer büşürüruḫ, pėynir yaparuḫ. bayramda
paḳlava yaparuḫ, sarma sarallar, çėl çocuḫ (34) geziyėr, hepsi bir günde ḳurtulėr. burda iş yoḫ, genÇler işe sebep
Tağıldiler, geTTiler. (35) işTe hayvan saḫliyannar hayvanlarıni satiyėr. sene ne annadim daa. a şimdi ineKler geldi (36)
altidá, oni sağiyėller, aḫurlar var, aḫura ḳapadiyėruḫ, sabağinen de gene sağiyėr, yėddi (37) buçuḫTa göturėr çobana
ḳatiyėruḫ, o da otariyėr, aḫşama teKral geturiyėr ḳızım. misafir (38) safa geldi ḫoş geldi. biz misafiri çoḫ severuḫ,
ağırlaruḫ. gelen misafiri ḳonağ ėderuḫ. (39) aḫşamluğda yėmegini yėdururuḫ, sabağinen yolçi ėderuh, gideller.
(40) bením seKKiz idi biri rameTluğ oldi, on sekiz yaşındaydi. ben de ėle kövde (41) ḳaldım. teK bir oğlum da
yanımdadur. gelinler, hangisi yanında durur oni seversín he mė? (42) sene kim baḫarsa, yaşlilere kim baḫarsa oni
seveller. yaşlilere baḫmiyani severler mi? (43) zati şehirlerde yaşlilerın yüzü yoḫTur, baḫmiyėller yaşlilere. misafirluğa
gėdiyėrím (44) oğullarımın yanına ḳíşın, üÇ ay işTe ondan, ondan, ondan dolaniyėr geliyėrım. şindi o (45) ḳeten şėyim
yoḫ ḳızım.
(46) biz ellernen yıḫarduḫ çamaşuri, esKiden her şė yoğ idi ḳızım. haşa burdan, banyo (47) yoğ idi, tuvaleT
yoğ idi esKiden. şindi artuḫ hepisi oldi. şindi her şė oldi ama biz (48) yaşlanduḫ. esKiden tarlaya çayire giderduḫ,
büğüneden elinen biçiyėrdiler, biz de giderduḫ (49) Tırmığinen, dirgeninen yığarduḫ. yíğın yaparduḫ, onnan sora da
geturur öküzünen (50) dögerduḫ. geminen öküzinen dögerduḫ. şindi patos çıḫTi, yėnilendi ama aneneler gėTTi. (51)
işTe esKiler ėle daa ne ağnadım. ağnaTTım ya.
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: Ardahan/Posof-Kırköy Köyü

Kaynak Kişi

: Mustafa Çağlayan

Doğum Tarihi: 1950 doğumlu
Metin 3
(1) dedelerımız aḫısḫadan gelme, gürciden. dügünler esKiden aTla yapılıyordu. (2) sabaḫ yėmeği oğlanın
evinde yėnilirdi. ḳız evine önle yėmeğine gidilirdi. önle yėmeği orda (3) yėnilirdi. yolda gelende kimisi ḳoÇ çekerdi
gelinin önüne kimisi iP çekerdi. Toy (4) babasından, ben ėle işiTTím ki ėle gelinler varımış ki atın üstünden seKsen
kiloluḫ bir (5) ḳoçu önüne çekermişler. o ağırlıḫ onların olurmuş. eskiden biz yüz dönümlüK biçini (6) tırpanla
biçiyorduḫ, otunu, sapını öküzle getiriyorduh. şimdi tireKtörle yapamiyėller,
Derleme Yeri

: Ardahan/Posof-Kırköy Köyü

Kaynak Kişi

: Salih Yıldız

Doğum Tarihi: 1958 doğumlu
Metin 4
(1) sor Ki neler çeKiyėrım. ağrıde, üniversitede oḫiyėr ḳızım. tarih öğreTmeni (2) olacaḫ. bu sene son işTe
ḳurtuleceúḫ. anam ağladi, yėdi tene çocuğum da ilKokulda, (3) ortåokulda, dişardan oḫuyėller. Burda arpa, buğda
ekeruḫ. çifçiluğunen geçiniyėruḫ. (4) hayvan var. zati hayvan saḫliyėruḫ, satiyėruḫ da ev geçinduriyėruḫ, yoḫse
mümkün mė? (5) valla o ḳadár inme aşşaği çıḫamazsın. bozuḫTur oralár de. bením evim burasıdır, bura.
(6) benım asKerluğum yoḫ Ki hemşerím. ben gėTTím on yėdi gün asKerluḫ yaPTım (7) mardin midyaTTá.
ondan sora bi doḫTora çıḫtuḫ, çürüge ayirdiler bizi. çürüge ayirdiler, (8) ḳalduḫ köyde, devleT işine giremeduḫ. ben
laporluyum şindi, nėriye giTTisem sağlıḫ (9) laporu istediler. o da bende yoḫ. bėle ḳalduḫ köyde. ben babamı kırḫ altí
sene yataḫTa (10) ḳayirdım, anamí on dörT sene yataḫTa ḳayirdım. anam ferc oldi de babam saḳaT idi (11) gözlerinden,
bacaḫlarından. a şimdi de aylem göğüs kanseridür bením, dörT senedür heP (12) paraynan iş gösTeriyėrım ben. bi
mayişim yoḫ. malımi satiyėr ayleme yolliyėrım. buranın (13) rus savaşınde benım babam bėş yaşındaymış. babamı
öldürmesınler diye nenem bi (14) çatanın altına ḳapaTmíş, evde atėş yaḫmiş, dumandan asKerler içeri girememişler.
çünkü (15) ėrkeK çocuḫlari hėP öldüriyėrmişler. aḫbun çekiyėrduḫ oküzlernen, o gübreyi çataninen (16) çekėrduḫ işTe.
óküz arabasinen saP, oT daşırduḫ. kövımız boşandi, heP muḫacıre (17) gėdiyėller. mesela bu evler de satıliyėr, adam
otuz bėş miliyara satiyėr. arazi çoḫ, araziyi (18) ḳullanacaḫ kişi yoḫ. deliḳanni yoḫ. benım büyüg oğlum asKerden
geldi, on gün evde zor (19) yaḫasından tuTTUm egleTTım. ḳaḫTi giTTi inegölde güvenliK görevlisi oldi. burda başḳa
(20) görüşecağız kişi yoḫ. buranın en yaşlisi merkezdedur, kömür satiyėr. benım aylem oḫur (21) yazari yoḫ ne
ḳonuşacaḫ?
(22) yav çocuḫları nasıl büyüdeceuḫ, purşuḲ çorbasını yėdurduḫ, büyüTTuḫ. purşuḲ (23) çorbasını siz
bilmesız. uni ḳaynamış suya vėriyėrler, pėynir ḳatiyėr, yağ, soğan (24) yėmaynan doyamazsın oni sen. biz ėle işlere
yėtíşemezuḫ hemşerím. ben şu an pilinen (25) yaşıyorum, bende kara ciger yoḫ. yėddi senedúr. benım çocuğum
daşımaculuğunan (26) merkeze gėdiyėr. zaten bėş evuḫ, üÇ tene ev böğün merkeze gėTTiler. bi ḳomşu var o da (27)
bişė ḳonuşacağı yoḫ. sándán benden ḳaçan kişidur. a şimdi sekiz milyar gönderecem (28) ayleme. allaḫ sáni sándán
eTmesın hemşerim zor. geçen burda köPeK çocuğumu dişledi de (29) illeÇ parasi bi elli milyon para ben kimseden
bulamadım. vėrmediler. annadın, en (30) sonunda gėTTım baş çavuş çıḫardı cėPinden vėrdi de ėle illac aldım. ėyilendi
allaha şükür. (31) aḫ hemşerim aḫ nėreyi annatacan ki… mėyva çoḫ, yabani mėyvalar, ama yiyen yoḫ, mal (32) yiyėr.
bizde saTma maTma işi yoḫTur. yėre tökleni mal yiyėr, biz gendimiz ḳışın (33) yėmeye üÇ dörT çuval toPlaruḫ,
saḫlaruḫ. ha benım bu kavaḫlarım kırḫ bėş seneluḫ (34) ḳavaḫlardur. bu yoldan merkeze gidecez, merkezden o köve
yol gidiyėr, o yoldan gidecez. (35) o kövde tanıduḫ muḫTar var, palabuyuḫ yüKsel diyėrler. o bögün kövdedur. alTmış
bėş (36) yaşında bir adam. anadın? bi çocuğum erzincani ḳazanmiş, hėrsım çıḫTi dėdım ben (37) oḫudamam, ḳapiyi
çeKTım çıḫTım. çünkü ḳızımi oḫuTTum aha burama çıḫTi. ayleme mė (38) para yėtüştürem, ona mė, buna mė?
yėtişTuramiyėrım, yoḫ… burda ėle desTeg mesTeg (39) işi de yoḫ. burda sen sene, ben bene, benım ḳızım bi kere
dileKÇe vėrdi ḳaymaḳamluğa (40) da dėdiler vėremezuḫ, on tene mali var, motoru var. mal var ama satamėrım ki
ḳızıma (41) yolliyim. üniversite işi saḫaT, şimdi çocuğum ḳazanmiş yollamiyacam. siġorta yoḫ, (42) mayiş yoḫ, gelür
yoḫ, gider çoḫ.
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Metin 5
(1) asıl bu memleketimiz burasi. oğuz boylarından… aḫısḫa türkleri. askerlik (2) anımda burdan ben on doḳuz
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yaşında askere giTTim. ben burdan giTTim askere ankaraya, (3) ankaradan istanbula, istanbuldan adanayá, adanadan
bursayá, annaşíldi mi? ben teyyara (4) askeriyidim. orda bizi şoförluğa, şoför ḳursuna gėTTiK. şoför ḳursunda başıma
bir ḳazá (5) gėşdi. arḫadaşın biri arabayi dėvirdi. orda benim belim ḳırıldi. ordan beni ḫastanaya (6) götürdiler.
ḫastanada oni doḫtorlar ėyileTdi, gine asKerliK yapduḫ. alamanın rusa (7) vurduğu devrede gine ismet paşa
başımızdaydi. ismet paşá onlárá un vėriyėrdi. alamana ki (8) bize toḫunmasın, gėTsin rusa vursun diye mi? o un tutuldi,
o vapuri geri çekdi, içine (9) kirėç doldurdi. dėdi ki ben kirėç vėriyėrdím dėdi, un mun vėrmiyėrdím. o zaman alaman
(10) da aç ḳaldi, alaman aç ḳaldi, yėnildi, gėri çekildi. biz de orda şöförluḫ yapduḫ. dā efendim, (11) ağaçlárın,
yürüyüşe gėderduḫ, ağaçların altında ḳalurduḫ. gėce daa efendim. (12) bėlimízdá kütüklüK, sırtımızda sileh anaşíldi
mi? beklerduḫ biz de, ki hėÇ kimse bizim (13) huduTa geçmiye.
(14) başḳa daha ne annatim, ha buradan da annatim, bu köyden de, yanė olan işi, ben (15) o zaman okuldan
çıḫTım, bu köyün malıná çobanluḫ yapdım, anniyėsín? faḳirduḫ, o (16) devirde herpden çıḫmiş de̊vletimiz, bi elinde
bişė yoḫ. mala gezdim, on beş sene ben bu (17) köyün malıni otardım. çobanluḫ yapduḫ, dağlarda gezduḫ, o neyidi?
(18) aşıḫ şenligin, zülali efendi, çıldırda aşıḫ şenligin yanına gėTdiği zaman da, giTTi (19) oryá, daha zülali
efendi çocuğ idi. giTTi orya, orda aşıḳ şenliK buna sordi ki nasılsın? (20) buna bi iki ḫane türki dėdürdi. ondan sora
aşıḫ şenliK, züleli efendi dėdi ki bir türki (21) daha söyliyim size dėdi. aşıḫ şenlige, aşıḫ şenlige dėdi ki;
(22) usTadından ögüt almağ ister isen,
(23) var otur yanında ḳal ağır ağır.
(24) herkesin ağzından aḫmaz şeker, bal,
(25) düşün de adabin al ağır ağır.
(26) bu türkiyi ki dėdi;
(27) yüz bin türli çiçeK toplayan ari
(28) kovanında bal yapar ağır ağır.
(29) bu türkiyi Ki dėdi. o zaman aşıḫ şenliK anasına dėdi Ki ana benim sazımi getür. (30) bunlar ordá
çaTışdiler. aşıḫ şenliginen züleli efendi bizim burda, o da hele bizim züleli (31) efendi de çocuğ, ondan sora ordan
gine çaTíşdiler, gelürken züleli efendiye aşıḫ şenliK (32) bi tosun vėrdi. oná bi tosun vėrdi, geldi. bu sular coşḫun,
bahar zamani, geçamadi, (33) suyun ortasında bėle bir ḳayanın üsTüne çıḫTi de ḳaldi züleli efendi. ordan buni geldi
(34) götürdiler işTe buriye ḳeder geldi.
(35) bu kövün temeli aḫısḫa türkleridür. aḫısḫa türkleri burda gelmişdür. esKi (36) tarėḥlerde, o rusı̌ yanın
bury̥e milleti gelmemüş. asKerleri gelürdi gėderdi burye, gelürdi (37) gėderdi. ben yėtişmadım da yėtişenler söylerdi
buni, başḫa!
(38) isTiyecaḫ adam… o ḳızinen görüşürler, ḳız eyer beyenürse birbirini ėlçi (39) yollallar. ėlçi kimi yollallar?
diyelim bením terefímden ya anami ya ḫalami ya bibümi (40) veyaḫut herhangi birini gönderürler oryá. orda eger işler
olursa, a ḳız söz vėrürse artuḫ ėlçi (41) gider. bu sefer bu taráfdán, ėlçi gider benim tarafímdán anam, babam, ḳardaşım,
(42) ėmicem veyaḫut herhangi kimım var ise ėlçi gider. orda sözleşürler. efendim sene (43) söyliyim, nişanlallar
ġızinen oğlani, ondan sora o ḳızın sahabi kaş lire istiyėr, yüz lire, bėş (44) yüz lire, iki yüz lire, buni söylediyėrler, oni
yapar. ḳıza ne yapılacaḫ, altun, gümüş ne (45) macer kemer ne lazım ise. başlıḫ dá var idi Te şimdi yaḫdur. başlıḫ Tá
var idi. üçüz lire, (46) dörT yüz lire, iki yüz lire, bėş yüz lire başluğ olurdi. atinen, atinen geliyėr̥ gelinler. atlısi, o (47)
gelin ata bindi mi bi yėnge önde bi yėnge arḫada bir de onun atlısi. köyli at biner cirid (48) oynerdi. eskiden cirid
oynárdi, at binėrdiler. o gelin gelürken, gelin gelür ḳapide ėnmázdi. (49) ona bir şė çıḫaracaḫsın. hayvan, ya ineK ya
da öküz. ėnecaḫ, o inegi, o ökizi o geline (50) hediye ėderler. ondan sora da ėner gelin ėvüne gelür.
(51) yėmek türleri şu: esKiden lazudi ügüdürdiler, keş yapardiler keş. a pilav (52) yapardiler, bişi bi˚şürürdiler,
keTe bi˚şürürdiler. mesele eski de̊virde bunlarinen yėyilür (53) içilürdi.
(54) ha? ben mi? askerden geldım işTe. on doḳuz yaşında giTTim, dört sene de orda (55) ḳaldım, kaç sene
ėtdi? yirmi üç. yirmi üçden sora geldım bir sene de burda dolandım, (56) yirmi dört yaşında ėvlenmişım, ı̌ yirmi dört
yaşında ėvlenmişım.
(57) esKi, harpden çıhmış, burdan ḫopayá arḫayı̌ nán, atın arḫasininen yük gėder (58) getürürdiler. atın
arhasıninen yük getürürdiler ḫopadan. ḫopa nere biliyin? ḫah. orda.
(59) onun ḫeyreti yapılur, yėmeK bişürülür. köyliyi toplanur gelur, o yemeği yiyerler. (60) ondan sora ḳurani
oḫunur. ondan sora efendım sana söyliyim, mėzere götürürken köyli (61) bereber gider, mėzerde onun gömerler. orda
da ḳuran oḫunur. ḫoca oḫur ḳurani. ondan (62) sora o millet dağılur gelur.
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Doğum Tarihi: 1933 doğumlu (Ahıska Türklerinin Kıpçak Boyundan)
Metin 6
(1) maral gezer,
(2) zülfıni darar gezer.
(3) dağ bizım maral bizım,
(4) yabançiler na gezer.
(5) daha nası̌ söyliyim, bilmam Ki. yėtmiş sekiz yaşında… allahın emriyinen… ya (6) ne bu beni görmişdür
ne de ben oni. hemi bibim iş gördi hemi emicem iş gördi. a (7) tamam… dügünde, na davul zurna, gelin götürüller
hayinan hengeminen. dügün, okul var, (8) orı̌ ya yığılur millet. orda davul zurna çalınır. ḳız, gelin gėder sėyredėr.
ėskiden dá (9) ayniyı̌ di, ėskiden daha ėyi şadli düğünler oliyėrdi. ḳızı götürürdiler atinan. davulçi önde (10) gėderdi.
davul vurula vurula gelin ḳapıya y̥ėnerdi.
(11) memnun olmayıP neyėdecem? ben ne bilim daha unutdum. geşdi gėTTi, (12) unutdum.
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Metin 7
(1) gönül aynasi,
(2) terlamiş gül yüzün pek yorı̊ lmişsín,
(3) sana ḳurban oliyim höykel arḫasi,
(4) yėdi dağ gülünden rengin almişsın
(5) allahi seversán bir kelem söyle,
(6) bizi yaratana havala ėyle
(7) bize de ėdena ḳalmaz sevdügüm
(8) bahTım gösKine Ki teze ḳan olmiş
(9) duydum Ki sevdügüm yada yar olmiş.
(10) ikrami bey burda yanmiş ḳavrulmiş,
(11) yar olana da bir bėlen vurmisín…
(12) daha neyi diyim?

AHISKA TÜRKLERINDE “KÖROĞLU” DESTANI (VELİ HULUFLU 1929-CU
Il NEŞRİ)
“THE EPOS OF KOROGLU” FROM THE GEORGIAN MESKHETIAN TURKS (THE
EDITION OF VALI KHULUFLU- 1929)
Yegane Nehmetulla kızı İSMAYILOVA*
Özet
“Köroğlu” destanının 1929-cu il neşrinin en önemli makamlarından biri “Gürcüstan’da yaşayan
Ahıska türklerinden Köroğlu” destanıdır, bu müstekil ve çok deyerli bir variantdır.
“Ahıska türklerinde Köroğlu” aşığın söylediyi metindir, o deyiştirilmemiş, işlenmemiş ve redakte
olunmamıştır. «Gürcüstan-Ahıska türklerinden Köroğlu» variantını Mehememed Bidzinov V.Hulufluya
taktim etmiştir. Bidzinov bu nağılı Ahıskada halk aşığı Mehemmed Yusifzade Goşayevden yazıya almıştır,
burada merak doğuran meselelerden biri de Aşık Cünunla bağlıdır.
Anahtar Kelimeler: “Köroğlu” destanı, Ahıska Türkleri, Veli Huluflu.
Abstract
One of the significant moments of the edition of the epos of “Koroglu” in 1929 year, is the epos of
“Koroglu from the Georgian Meskhetian Turks”, it is very valuable and independent version.
“Koroglu from the Georgian Meskhetian Turks” is a text from the words of ashug, it had not been
changed, worked out or edited. It was Mahommad Bidzinov who presented the version of “Koroglu from
the Georgian Meskhetian Turks” to Vali Khuluflu. Bidzinov had written this tale from the folk ashug
Mahommad Yusifzadeh Koshayev in Ahiska, and one of the facts that rouse an interest, is connected with
Ashug Djunun.
Keywords: Epos of “Koroglu”, Georgian Meskhetian Turks, Vali Khuluflu

Menim V.Huluflunun «Köroğlu» - 1929 neşrini üze çıkarmağım bir tesadüf yüzünden olmuştur. AMEA-nın kütübhanesinde destanın tüm neşrlerini tetkikat işimle bağlı nezerden
keçirerken V.Huluflunun 1927-ci il neşrini istedim. Az sonra ise kütübhaneçı kız köhne arşivden
destanın 1929-cu ilde neşr edilmiş variantını getirdi. Bunun az malum, lakin Köroğluşünaslık
üçün çok ehemiyyetli olduğunu görüb kitabı çağdaş taleblere esasen yeniden tertip ettim. Bir sıra
bölmeleri çağdaş tertip prinsipi ile yeniden işleyip, destana aid olmayan metinleri çıkardım,
neşrde perakende halda verilmiş ilaveleri sistemli halde yeniden ardıcıllıkla düzdüm.
Tertip zamanı neşrin elmi ehemiyyet kesb eden tüm hisse ve bölümlerini, V.Huluflunun
ayrı-ayrı sözlere verdiyi şerhleri sakladım. Bize bele gelyor ki, bu neşr «Köroğlu» destanının 20ci yıllarda çap edilmiş en iyi nümunelerinden biri olup, sonradan hazırlanmış tüm neşrleri üçün
örnek olmuştur.
V.Huluflu topladığı «Köroğlu» destanları ile sübut etti ki, bu destan halk arasında aydın
düşüncede yaşamaktadır. Bu neşr – «Köroğlu» destanının 1929-cu il neşri onun Azerbeycanda
çap olunan, «Köroğlu»nun diger neşrlerinin hazırlanmasında mühüm rol oynamıştır. Teessüf ki,
repressiya dövrünün irticası alimin folklor sahesinde görecek işlerini yarımçık koymuştur.
Merhum folklorşünasın destanın toplanması ve neşri sahesinde gördüyü tarihi işler bu gün de öz
ehemiyyetini itirmemiştir ve onun hazırladığı «Köroğlu» neşri Köroğluşünaslığımız içün deyerli
menbelerden biridir.
1920-ci yılların evvellerinden «Azerbaycanı öyrenme cemiyyeti» «Köroğlu» destanının
toplanmasına teşeppüsler göstermeye başlamıştı. Hemin yıllarda folklorşünas alim, prof.
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V.Huluflu «Köroğlu»nun iki kolunu «Tokat seferi» ve «Bağdat seferi»ni Tovuzda
A.H.Bozalkanlıdan toplayıp neşr ettirmiştir.
1929-cu yılda yeniden «Köroğlu» destanı çap olunmuştur. Neşrin ehemiyyetli
cehetlerinden biri onun dialektde  şivede yazıya alınmasıdır. 1929-cu yılda neşr edilen
«Köroğlu» destanının redaktoru Hanefi Zeynallı olmuştur ve epos latın grafikası ile çap
olunmuştur. Neşrden melum olur ki, bu, destanın V.Huluflu terefinden toplanan son mükemmel
neşridir. Destan II çapa kayd – «Başlanğıç evezine» ön sözü ile başlıyor. Buradan melum oluyor
ki, müellif destanı bir defe 1927-ci yılda çap etdirmiştir (1926 ve 1928-ci illerde destanın neşri
olmamıştır). Ön sözün evvelinde V.Huluflu hemin yıllarda ermenilerin «Köroğlu»nu çapa
hazırlamak cehtlerinden söhbet açır. O yıllarda ermeniler «Köroğlu» adlı roman, povest ve sehne
eserleri yazır, bu yazdıklarının esasında ermeni variantını yaradırdılar. Yarattıkları üzdenirak
variantda «Köroğlu»nu ermenileşdirirdiler. Bu veziyyet – ermenilerin destanı
özününküleşdirmesi, ümumi kahramanlık süjetini tehrif etmeleri alimi rahatsız ediyordu.
Ön sözden sonra kitabın I hissesinde V.Huluflu destanın ilk kollarını verir.
«Köroğlu kimdir?» «Nigar hanımın getirilmesi»
«Demirçioğlunun deliler cergesine girmesi»
«Köroğlunun taciri kaçanda», «Cünul aşık»
«Cünul aşık ve Telli hanım» «Kıratın Tokata kaçırılması» ve ya «Tokat seferi»
«Bağdat seferi»
«Deli Köroğlu ve Bolu bey», «Köroğlunun Derbent seferi»
II hissede «Köroğlu» destanı ile o kadar da alakesi olmayan melumatlar «İlave» adı altında
verilmiştir.
V.Huluflunun bu neşri ümumilikde «Köroğlu»nun 10 kolunu, destandan çok evvel
yaranmış bir oğuzname variantını ehate edir. Kolların hamısı aşık repertuarından kalame
alınmıştır. «Köroğlu» tüm ziddiyyet ve tezatlardan azat kılınc ve söz kahramanıdır. Diger
neşrlerden farkli olarak Köroğlu burada iman sahibidir.
Vetenin simvolu olan – Çenlibeli göz bebeyi kimi koruyur. Köroğlunun dayağı halkdır,
yenilmezliyi halkla vehtetindedir. Şahsi intikam hissinden el kahramanı zirvesine yükselen
Köroğlu dövrünün önde gelen adamları ile dostluk ediyor.
1929-cu il neşrinin en önemli makamlarından biri “Gürcüstanda yaşayan Ahıska
türklerinde Köroğlu” destanıdır, bu müstekil ve çok deyerli bir variantdır.
Ahıska türklerinden yazıya alınmış destan çok ehemiyyetlidir. V.Huluflunun 1929-cu il
neşrine dahil etdiyi «Ahıska türklerinde Köroğlu» ile bağlı deye bilerem ki, «Neşrin II hissesinde
«Gürcüstan türklerinde Köroğlu» vardır. Süjetin tamamlanması ile bağlı bir çok deyerli ehvalatlar
burada özünü gösterir. Bu müstakil ve çok deyerli bir variantdır. Bu variant gösterir ki, «Köroğlu»
aslinde hele XII-XIII esrlerde halk arasında müstakil oğuzname şeklinde mövcut olmuştur.
Sonralar bu oğuzname süjetleri tarihi faktlarla çarpazlaşmıştır».
Kolun meraklı yazıya alınma tarihi var. V.Huluflu yazıyor ki, bir sıra başka variantlardan
farkli olarak Ahıska variantı informatorun söylediyi metindir, o deyişdirilmemiş, işlenmemiş ve
redakte olunmamıştır. «Gürcüstan türklerinde Köroğlu» variantında merak doğuran meselelerden
biri de Aşık Cünunla bağlıdır.
«Gürcüstan türklerinde Köroğlu» variantını Mehememed Bidzinov V.Hulufluya taktim
etmiştir. Bidzinov bu nağılı Ahıskada halk aşığı Mehemmed Yusifzade Goşayevden yazıya
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almıştır.
Goşayevin dediyine göre, Köroğlunun meskeni olan Cemilbel (Azerbeycanda Çenlibel ve
Çemlibel deyirler) Şayşet dağlarının doğuşunda- güneydədr. Hemin yerde guya Köroğlunun
sarayının, atının töylesinin harabaları hali-hazırda da görülmektedir.
Bu nağılda menim vezifem mümkün kadar yerli şiveni saklamak, ancak bazi yerlerde imla
sehvini düzeltmek ve bazi ehemiyyetsiz ihtisar etmek olmuştur. Azerbeycan halk diline nisbeten
onun dili çetin hesab olunur. Ancak oranın şivesini ve talaffuzunu bilmedigimden yoldaş
Bidzinovun yazısını deyiştirmedim.
Köroğlu hikayesi türk gövmlerinin bir çoklarının arasında vardır. Lakin her bir halk
arasındakı rivayet oranın hayat ve ahlakına göre olur. Ahıskadan gelen bu hikayede de
şübhesizdir ki, yerli ahalinin de hüsusiyyetlerini gösteren cihetler vardır. Ona göre de okucular
üçün maraklı olar zennindeyik”.

AHISKA TÜRKÜ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA METİN
BAĞDAŞIKLIĞI
COHESION IN THE COMPOSITION OF AHISKA TURK STUDENTS
Serap UZUNER YURT*
Elif AKTAŞ**
Özet
Dil öğretiminde yazma becerisine ilişkin verilen eğitimde öğrencilerden istenen öncelikle
yazdıklarına metin olma özelliği kazandıracak bağdaşıklık ögelerini kullanmalarıdır. Öğrencilerin
bağdaşıklık unsurlarını ne ölçüde yerine getiriyor olduklarını bilmek yazma becerisi için verilen
eğitimin ve düzenlenen etkinliklerin planlanması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı da
Erzincan’da yaşayan Ahıska Türkü öğrencilerin yazdıkları metinleri bağdaşıklık araçlarının
(gönderim, eksiltili anlatım, değiştirim, bağlama ögeleri, kelime bağdaşıklığı) kullanımı
bakımından değerlendirmektir. Araştırma kapsamında Erzincan’daki Ahıska Türkü 4,5,6 ve 7.
sınıf öğrencilerine öyküleyici metin yazdırılmıştır. Bu öyküleyici metinler, kategorisel içerik
analizi yöntemiyle “Bağdaşıklık Düzeyi Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak değerlendirilmiştir.
Elde edilen veriler doğrultusunda bağdaşıklık araçlarının kullanım oranı 4 ve 5. sınıf
öğrencilerinde daha az iken 6 ve 7. sınıf öğrencilerinde bu oranın daha fazla olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yazılı anlatımlarında bağdaşıklık araçlarından gönderim ve
bağlama ögelerinin kullanımında sorunlar yaşadıkları da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bağdaşıklık, Yazma Eğitimi, Metin, Dilbilim.
Abstract
In the teaching of writing skills in language teaching, students are required to use coherence
texts that will give them the ability to be a text to their writing. Thus, it is possible for students to
make consistent text based on this. It is important to know the extent to which pupils fulfill the
cohesiveness elements in terms of training for writing skills and planning of organized activities.
The aim of this study is to evaluate the texts written by the students of Ahiska Turks who live in
Erzincan in terms of the use of cohesion tools (submission, deprecation, modification, binding
items, word synchronicity). The students of Ahiska Turks in 4th, 6th, 7th and 8th grade in
Erzincan were asked to write a story for the study. These stories were assessed using the
“Cohesion Level Assessment Scale” with the categorical content analysis method. According to
the obtained data it was found that the rate of the use of cohesion tool was low in 4th and 5th
grade students but it was high in 6th and 7th grade students.It was also concluded that in written
narration students have problems in the use of submission and binding items
Key words: Cohesion, Writing Education, Text, Linguistics.
Giriş
Araştırmacılar bir dil ürününün metin olarak adlandırılabilmesi için bazı ölçütleri taşıyor
olması gerektiği konusunda hem fikirdir. Metin, “iletişim sırasında gerçekleşen bir sözce ya da
dil dışı etkenlerle bağlantılı sözceler bütünü” olarak tanımlanabilmektedir (Aksan, 1987, s.149).
Türk Dil Kurumuna ait sözlükte ise metnin tanımı “bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama
özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst” (TDK, 2005, s.382) şeklinde yapılmaktadır.
*
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Metni, “belirli bir bildirişim bağlamında bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı
olarak üretilen dil dizgesi” şeklinde tanımlayan Günay (2007: 44), bildirişim işlevi olmayan yazılı
veya sözlü bir ürünün metin olamayacağını belirtmektedir. Metnin bildirişim işlevini yerine
getirmesi içinde metinsellik ölçütleri olarak isimlendirilen bazı özellikleri taşıması
gerekmektedir. De Beaugrande ve Dressler (1981’den Akt. Coşkun, 2005) tarafından metinsellik
ölçütleri olarak nitelendiren bu özellikler şunlardır: Bağdaşıklık (cohesion), tutarlılık (coherence),
bilgilendiricilik (informativity), amaçlılık (intentionality), duruma uygun olma (stiuationality),
kabul edilebilirlik (acceptibility), metinler arasılık (intertextuality). Bu özelliklerden birinin
olmaması metin kalitesini olumsuz anlamda etkilemektedir. Karatay’a göre (2014) ise “Kelime
ve cümlelerin rastgele bir arada olduğu yapı, metin olarak kabul edilmemektedir. Metin özelliği
göstermeyen sözcükler topluluğunun, okuyucuya dair amaçlı bir iletisi olmaz. Kendi başlarına
iletileri olsa bile birbirleriyle bağlantılı yapı oluşturmadıkları için iletilerinin akılda kalıcılığı,
hatırlanması oldukça güçtür.” (s. 72,73).
Metinlerdeki bu bağlantıların, ilişkilerin hepsi “bağdaşıklık” ögeleri olarak kabul edilir.
Bağdaşıklık kavramı ilk defa Halliday ve Hassan’ın (1976) ‘‘Cohesion in English’’ eserinde yer
almıştır. Eserde bağdşıklık ögeleri; gönderim (reference), değiştirim (subsititution), eksiltili yapı
(ellipsis), bağlama ögeleri (conjuction) ve kelime bağdaşıklığı (lexical cohesion) şeklinde beş alt
başlığa ayrılmıştır (Halliday ve Hasan, 1976, s.4’ten akt. Coşkun, 2005).
Bağdaşıklık “bir yazının metin olmasını sağlayan, metin içi ilişkileri kuran, dille ilgili
özelliklerin tümünü belirten bir kavram”dır (Günay, 2007,s. 71). Bir metin içinde anlatılmak
istenen iletinin sağlıklı bir şekilde aktarılmasına sağlamak zorundadır. “Dilbilgisi kurallarının
yerinde kullanımının yanı sıra kelime seçimiyle de bir metne ait cümlelerin birbirleriyle uyum
içerisinde oluşunu sağlayan geçişlerdir. Bu geçişler, yazılı veya sözlü ürünlerde verilmek istenen
mesajın bir bütünlük içerisinde, anlaşılır ve doğru biçimde aktarılmasına hizmet etmektedir.”
(Aramak, 2016, s.26).
Bağdaşıklık ve tutarlılık metnin temel ölçütlerinden olduğu ve metnin yazarını bağladığı
için, daha çok metin dışı etkenlerle ilgili olan diğer metinsellik ölçütlerine göre daha önemlidir
(Keklik, Yılmaz, 2013). Bu nedenle çalışmamız bağdaşıklık ölçütünden hareket edilerek
hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Erzincan`da yaşayan Ahıska Türkü öğrencilerin yazdıkları
metinleri bağdaşıklık araçlarının kullanımı bakımından değerlendirmektir.
Yöntem
Nitel araştırma özelliği taşıyan bu araştırmanın yöntemi doküman incelemesidir.
“Doküman incelemesi araştırılması hedeflenen olgu veya olgulara ilişkin yazılı materyallerin
analizini kapsar.” (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.187). Araştırmada göçmen öğrencilerin yazdıkları
metinler, bağdaşıklık ilkelerinin kullanımı bakımından incelenmiştir.
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Erzincan`ın Üzümlü ilçesindeki ilk ve ortaokullarda
öğrenim gören 55 Ahıska Türkü oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemi kullanılmıştır.
Verilerin toplanması ve analizi
Araştırmaya temel oluşturan veriler, öğrencilere yazdırılan öykülerden elde edilmiştir.
Yazma konusu belirlenirken üç uzman görüşü alınmıştır. Öğrencilere «Bir gün, bir ülkedeki kral
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uykusundan kalkmış ve aynaya bakmış. Bir de ne görsün?..» şeklinde yalnızca başlangıç kısmı
olan bir metin verilmiş ve onlardan bu metni tamamlamaları istenmiştir.
Çalışmada betimsel analiz ve kategorisel içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin
analizinde Coşkun (2005) tarafından geliştirilen “Bağdaşıklık Düzeyi Değerlendirme Ölçeği”
(BDDÖ) kullanılmıştır. Ölçek, öğrenci metinlerindeki bağdaşıklık araçlarının kullanım sıklığını
belirlemeye yönelik bir sıklık çizelgesidir. Öğrencilerin yazma uygulamalarındaki bağdaşıklık
ilkelerini kullanma düzeylerine ilişkin verilerin analizinde, frekans (f) ve yüzde (%)
analizlerinden yararlanılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Öğrencilerin Öyküleyici Anlatımlarında Gönderim Ögesini Kullanım
Sıklıkları
SINIF
4
5
6
7
TOPLAM

N
14
13
16
12
55

SIKLIK
42
75
144
51
312

ORTALAMA
3
5,76
9
4,25
5,67

Tablo 1’e göre Ahıska Türkü öğrencilerinin yazılı anlatımlarında gönderim ögelerini
kullanım durumlarına bakıldığında ortalaması en düşük öğrenciler 4. sınıf öğrencileri iken, en
yüksek 6. sınıf öğrencileridir. Örnek 1’de görüldüğü üzere cümlelerde gönderim ögelerinden biri
olan “o” zamiri kullanılmıştır.
Örnek 1

Tablo 2. Öğrencilerin Öyküleyici Anlatımlarında Eksiltili Anlatım Ögelerini
Kullanım Sıklıkları
SINIF
4
5
6
7
TOPLAM

N
14
13
16
12
55

SIKLIK
24
22
43
36
125

ORTALAMA
1,7
1,69
2,68
3
2,27

Öğrencilerin öyküleyici anlatımlarında eksiltili ögeleri kullanım sıklıklarına bakıldığında
5. Sınıf öğrencilerinin en düşük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Örnek 2`deki “Benim
öyle oğlum yok. /Var. (Senin bir oğlun var.)” cümlelerinde eksiltili anlatım cümlenin
düşürülmesiyle gerçekleşmiştir.
Örnek 2
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Tablo 3. Öğrencilerin Öyküleyici Anlatımlarında Değiştirim Ögelerini Kullanım
Sıklıkları
SINIF

N

SIKLIK

ORTALAMA

4

14

7

0,5

5

13

1

0,07

6

16

10

0,62

7

12

6

0,05

55

24

0,85

TOPLAM

Tablo 3`e bakıldığında öğrencilerin öyküleyici anlatımlarında değiştirim ögelerini pek
fazla kullanmadıkları, bu anlamda sınıflar arasında da bir farklılık olmadığı görülmektedir.
Türkçede değiştirim, “aynı”, “öyle” ve “böyle” gibi kelimelerle oluşturulmaktadır. Örnek 3’te yer
alan iki cümlede de değiştirim “böyle” sözcüğüyle yapılmıştır.
Örnek 3

Tablo 4. Öğrencilerin Öyküleyici Anlatımlarında Bağlama Ögelerini Kullanım
Sıklıkları
SINIF
4
5
6
7
TOPLAM

N
14
13
16
12
55

SIKLIK
70
56
153
97
376

ORTALAMA
5
4,3
9,5
8,08
6,83

Öğrencilerin bağlama ögelerini kullanma ortalamalarına baktığımızda ise 6 ve 7. sınıftaki
öğrencilerin ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir. Örnek 4`teki cümlelerde olduğu gibi
öğrencilerin genelde “ama, ve” bağlaçlarını kullandıkları dikkat çekmektedir.
Örnek 4
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Tablo 5. Öğrencilerin Öyküleyici Anlatımlarında Kelime Bağdaşıklığı Ögelerini
Kullanım Sıklıkları
SINIF
4
5
6
7
TOPLAM

N
14
13
16
12
55

SIKLIK
12
13
20
14
59

ORTALAMA
0,85
1
1,25
1,16
1,07

Tablo 5`e baktığımızda öğrencilerin öyküleyici anlatımlarında kelime bağdaşıklığı
ögelerini pek fazla kullanmadıkları, sınıflar arasında da bu anlamda bir farklılığın olmadığı
görülmektedir. Öğrencilerin öyküleri incelendiğinde kelime bağdaşıklığının kelimenin aynıyla
tekrar edilmesi şeklinde oluşturulduğu dikkat çekmektedir. Aşağıdaki örnekte de “kral”
sözcüğünün diğer cümlede tekrar edildiği görülmektedir.
Örnek 5

Tablo 6: Ahıska Türkü Öğrencilerin Bağdaşıklık Ögelerini Kullanım Sıklıkları
Bağdaşıklık ögeleri
Bağlama ögeleri
Gönderim
Eksiltili anlatım
Kelime bağdaşıklığı
Değiştirim
Toplam

N
55
55
55
55
55
55

Sıklık
376
312
125
59
24
896

Ortalama
6,83
5,67
2,27
1,07
0,85
16,69

Yüzde
41,96
34,82
13,95
6,58
2,67
100

Tablo 6’da görüldüğü gibi Ahıska Türkü öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bütün
bağdaşıklık ögelerini kullandıkları tespit edilmiştir. Ortalamaya bakıldığında öğrencilerin en fazla
bağlama ögelerini (6,83), en az ise değiştirim ögelerini (0,85) kullandıkları görülmektedir.
Bağdaşıklık ögeleri kullanım yüzdeleri, en çok kullanılandan en az kullanılana doğru sırasıyla şu
şekildedir: Bağlama ögeleri (% 41,96), gönderim (% 34,82), eksiltili anlatım (% 13,95), kelime
bağdaşıklığı (%6,58), değiştirim (% 2,67).

218 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

Öğrencilerin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık Ögelerini Kullanımında
Ortaya Çıkan Sorunlar
Öğrencilerin yazılı anlatımları incelendiğinde gönderim ve bağlama ögelerini kullanımıyla
ilgili sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu sorunlar örnekleriyle birlikte aşağıda belirtilmiştir:
1- Bağlama ögesinin sıklıkla ve gereksiz biçimde kullanılması
Örnek:
Bu gerçek değil ve gözlerini yumup açmış ve bu sevinicnden ağlamaya başlamış ve sonra
çıkıp akerlerine sormuş ve…
Sonra çok korkmuş sonra eskerlerini çohirmiş sonra sonra doktora getirmişler sonra
doktor demiş ki…
Yukarıdaki örneklerde “ve-sonra” bağlaçlarının gereksiz yere birçok kez tekrar edildiği
görülmektedir.
2- Gönderim ögesinin sıklıkla ve gereksiz biçimde kullanılması
Örnek:
Ben emrediyorum size çabuk siz benim kölelerimsiz benim dediklerimi yapacaksınız.
Yukarıdaki örnekte de “ben” şahış zamirinin gereksiz kullanımı görülmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Araştırma sonuçlarına göre Ahıska Türkü öğrencilerinin bağdaşıklık ögelerini kullanım
ortalaması 16,69`dur. İlgili literatürde Türk öğrencilerin bağdaşıklık araçlarını kullanım
ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çoşkun (2005)’un araştırmasında
bağdaşıklık ögelerinin kullanım ortalaması 5. sınıf öğrencilerinde 48,88; 8. sınıf öğrencilerinde
67.31 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Coşkun`un (2011)`de yapmış olduğu 5. sınıf Türk ve
göçmen öğrencilerin yazılı anlatımlarında metin bağdaşıklığını inceleyen çalışmasının sonuçları
bir önceki çalışmasını destekler niteliktedir. Keklik ve Yılmaz (2013)`ın yapmış olduğu çalışmada
ise 11. sınıf öğrencilerinin bağdaşıklık araçlarını kullanım ortalaması 30,80’dir. Bu sonuç,
Ahıskalı öğrencilerin iki yıldan daha az bir süredir Türkiye`de yaşıyor olmalarıyla açıklanabilir.
Ailelerinin Türkiye Türkçesine yakın bir dil kullanmalarına rağmen Ukrayna`dan göç ettikleri
için okuma ve yazmayı o ülkenin dilinde öğrenmiş olmaları bu sonucu ortaya çıkarmıştır.
Keklik ve Yılmaz (2013)`ın çalışmasında 11. sınıf öğrencilerine ait öyküleyici metinlerde
kullanılan bağdaşıklık ögeleri ortalaması sırasıyla şu şekilde bulunmuştur: Bağlama ögeleri 13.24,
gönderim 11.67, eksiltili anlatım 5.69 ve değiştirim 1.69. Keklik ve Yılmaz (2013)`ın çalışması
bu araştırmanın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında benzer olduğu görülmektedir. Can (2012)’ın
çalışmasında ortaöğretim 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki bağdaşıklık
araçlarını kullanım oranları ise şu şekilde bulunmuştur: bağlama ögeleri 5962 (%41.50), eksiltili
anlatım 5130 (% 35.71), gönderim 3120 (% 21.71), değiştirim 137 (0.95). İki çalışmada da en çok
bağlama ögeleri, en az ise değiştirim ögeleri kullanılmıştır. Bu sonuçların bizim çalışmamızın
sonuçlarıyla paralel olduğu söylenebilir.
7. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık
ölçütlerine göre incelendiği başka bir çalışmada ise 83 öğrencinin bağdaşıklık araçlarının
kullanım oranları şu şekildedir: gönderim ögesi için kâğıt başına (13.43); eksiltili anlatım için
kâğıt başına (23.22); değiştirim için genel ortalamada (0.45); bağlama ögeleri için genel toplamda
(18.06); kelime bağdaşıklığı genel toplamda için (17.04). Çoban ve Karadüz (2015)`ün
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araştırmasında ise öğrenciler tarafından bağdaşıklık ögeleri sırasıyla; eksiltili anlatım, bağlama
ögeleri, kelime bağdaşıklığı, gönderim, değiştirim şeklinde kullanılmıştır. Coşkun (2011)’un 5.
sınıf Türk ve göçmen öğrencilerin yazılı anlatımlarında metin bağdaşıklığını inceleyen
çalışmasının sonuçlarına göre de bağdaşıklık araçlarının kullanımında öğrenci (kâğıt) başına
düşen ortalamalar sırasıyla şu şekildedir: eksiltili anlatım (15.4), bağlama ögeleri (15,4), kelime
bağdaşıklığı (11,2), gönderim (8,3), değiştirim (0,2). Bu iki çalışmada da eksiltili anlatım ilk
sırada yer alırken değiştirim ögeleri, son sırada yer almıştır.
Coşkun (2011)’un çalışmasında Türk ve göçmen Özbek öğrencilerin yazılı anlatımlarında
bağdaşıklık araçlarından gönderim, eksiltili anlatım ve bağlama ögelerinin kullanımında önemli
sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Bu çalışmada ise bağlama ve gönderim ögelerinin gereksiz
yere kullanıldığı tespit edilmiştir. “Bağdaşıklık, metin kalitesini etkileyen önemli bir metinsellik
ölçütüdür. Bağdaşıklık araçlarının kullanımı ile ilgili ortaya konulan sorunlar öğrencilerin metin
oluşturma sürecinde zihinsel sürekliliği sağlayamadıklarını göstermektedir.” (Ramadan, 2003, s.
24-27). Ayrıca bağdaşıklık araçlarını 6 ve 7. sınıf öğrencileri daha fazla kullanırken 4 ve 5. sınıf
öğrencilerinin daha az kullandıkları sonucuna da ulaşılmıştır.
Öneriler
1-Göçmen öğrenciler için yapılan birkaç aylık okuma yazma kurslarının süreleri artırılmalı
ve kapsamı genişletilmelidir.
2-Bağdaşıklık hata ve eksiklikleri yazma eğitimi çalışmalarında dikkate alınmalı ve
bunların giderilmesine yönelik etkinlikler yapılmalıdır. Öğrencilere kendi yazdıkları metinlerdeki
bağdaşıklık hataları gösterilmeli ve öğrenciler nasıl düzeltmeleri gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidirler.
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KAZAKİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİ’NİN DİNÎ
HAYATI ÜZERİNE BİR İNCELEME
A RESEARCH ON RELIGIOUS LIFE OF MESKHETIAN TURKS IN KAZAKHSTAN
Yernat ABDRAKHOV*
Arailym MENDUALİYEVA**
Özet
Çalışmamızda Kazakistan Cumhuriyeti’nde yaşayan Ahıska Türklerinin millî kimliği ve
Ahıskalıların dinî hayatı ve dini eğitimi incelenmektedir. Araştırmada, Ahıska Türklerinin hayatları, milli
ve dinî mücadeleleri hakkında bilgi sunmaktadır. 14 Kasım 1944 yılı Ahıska Türklerinin Orta Asya sürgünü
ile Kazakistan’a gelişi ve günümüzde Kazakistan’daki Ahıska Türklerinin günlük yaşamında dini hayat,
din ve sosyal-kültürel hayat, dindarlık ve psikolojik hayat ve dini yönelim olarak ele alınmaktadır.
Ahıska Türkleri Arapların Kafkasya’ya gelmesiyle İslam diniyle tanışmış, zaman içerisinde İslam’ı
kabul etmiş. Kazakistan’daki Ahıska Türkleri’nde ibadet denildiğinde Kur’an okumak, namaz kılmak, oruç
tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek aklımıza gelmektedir. Sovyet döneminde ibadetlerin yasaklanması
bazı ibadetlerin yerine getirilmesini engellemiş, bazı ibadetlerin de gizli yapılmasına sebep olmuştur.
Bu bakımdan hayatımızda dinin ve dindarlığın aldığı görünümleri belirlemek açısından oldukça
mühimdir. O yüzden bu makale genel olarak eğitimde Kazakistan Ahıska Türklerinin din eğitimi ve dinî
hayatı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Kazakistan, Din, Din Eğitimi.
Abstract
Within the scope of our study, national identity and religious life and religious education of
Meskheitan Turks shall be analyzed. In this study, information about lives of Meskheitans with national
and religious struggles of Meskheitan Turks shall be presented. The coming of Meskheitan Turks to
Kazakhstan in November, 14, 1944 upon Central Asia Exile, religious life, religious and socio-cultural life,
religious and social life, piety and psychological life and religious tendency in our days shall be evaluated.
The Meskhetian Turks, the Arabs of the Caucasus with the arrival acquainted with the religion of
Islam, have accepted Islam in time. Ahiska Turks in Kazakhstan in worship when he says reading the Quran,
praying, fasting, alms giving, and pilgrimage to go on comes to mind. To prevent the fulfillment of certain
rites of the worship of the prohibition during the Soviet period, some of worship caused it to be done in
secret.
It is quite important to identify the formation of religion and piety in our lives. Therefore, this article
shall examine the religious education and religious life of Meskheitan Turks in Kazakhstan by means of
general educational aspects.
Keywords: Meskheitan Turks, Kazakhstan, Religion, Religious Education.

Ahıska Türklerinin Tarihi Geçmişi
Ahıska diyarı Türkiye’nin Kuzeydoğusunda, Gürcistan sınırlarında yer alan, eski Türklük
yurdunun merkezidir. Ahıska bölgesi Çıldır yöresinden, Kür Nehri’nin yukarı akarı ve Çoruh çayı
havzasından başlayarak, Meshet-Cavahet dağ silsilesi boyunca Borçalı’ya kadar uzanmaktadır.
Türk, Gürcü, Rus ve Ermeni kaynaklarında Ahıska adı (Ak-Sıka, Aksekga, Ak-Kale,
Akhalsikhe, Ahaltsihe, Akal Kalak, Akal Kelek, vb. şekillerde) rastlanmaktadır. Dede Korkut
Kitabında Ahıska ismi Ak-Saka olarak geçmektedir. Gürcülerin kaynaklarında Ahıska, Sa*
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meskhe (Meskhi), Sa- Atabago (Atabek Yurdu) ve Akhalsikhe (Yeni Kale) diye geçmektedir.
Böylece 1268 - 1578 yıllarda hüküm eden Atabek Hükümeti, Ortodoks olarak Anadolu’da Türk
Beyliğini 310 yıl yaşatmıştır. Bu nedenle Ahıska bölgesinin eski Türk yaşam yeri olduğunun
kanıtıdır.
Atabek devletinin son başkanı Atabekli Mustafa 1578 yılında Hristiyanlıktan vazgeçip
İslam’ı seçmiştir. 1578 yılında Osmanlıya Atabek Devleti katılmasını kabul etmiştir. Bu
bölgedeki Kıpçak Türkleri de İslam’ı kabul edip Müslüman oldular.
Anadolu’nun bir parçası olan Ahıska Türkleri, 250 yıl boyunca Osmanlı idaresinde kalmış.
Böylelikle Ahıska Türkleri, Ardahan, Kars, Artvin ve Erzurum’la sımsıkı bağlı oldular.
1828–1829 Osmanlı Devleti ve Rus savaşından sonra Osmanlı Devleti savaşı
kaybetmesiyle Ahıska toprakları artık Rusya’nın hâkimiyetine geçti. Rus generali Paskiyeviç
ordusuyla ilk önce Ahılkelek kalesini, sonrasın da Ahıska kalesini ele geçirdi. Böylece Osmanlı
Devleti’nin Ahıska Türkleri üzerindeki hâkimiyeti sona erdi. Ahıskalılar Edirne Antlaşmasıyla
1829 tazminat karşılığında Rusya’ya bırakıldı.
Moskova Antlaşmasıyla Ahıska, 16 Mart 1921 Gürgistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin Tiflis vilayetine bağlandı ve Sovyetler Birliği’nin hâkimiyeti altına girdi.
1930’da Stalin’in Sovyet halkları üzerinde baskı yaptı. Böylece Ahıska Türkleri de kültürel ve
dini baskıların yanı sıra siyasi ve ekonomik baskılara kaldı. Ahıska Türklerinin önde gelen
şahsiyetlerin birçoğu 1937 yılında tutuklanarak idam edildi.
31 Temmuz 1944 tarih ve 6279 sayılı “gizli” yazısıyla Sovyetler Birliği Devlet Savunma
Komitesi Ahıska Türklerini sürgüne tabii tutulmasına karar verdi. 14 Kasım 1944’te Gürcistan’ın
Ahıska bölgesinde yaşayan 220’ye yakın Ahıska köyünün ahalisi Stalin tarafından “sınır
güvenliğini tehdit ettikleri” gerekçesiyle sürgün edildi. Ahıskalı Türkler trenlere bindirildi ve
günlerce yolculuktan sonra Sovyet toprakları Orta Asya’ya dağıtıldı.
Ahıska Türklerinin Kazakistan’a Yerleşimi
31 Temmuzda Stalin’in imzaladığı kararla Türk, Kürt ve Hemşin olmak üzere 86000
kişiden oluşan nüfusun 40000’i Kazakistan’a 30000’i Özbekistan’a ve 16 000’i ise Kırgızistan’a
gönderilecekti. Bu kararlar hakkında Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Komünist Partisi
Merkezi Komitelerine ve Halk Sovyet’i Komitelerine yazı gönderdi. Göçmenlerin karşılanmasın
talep etmişti. Hem de onlara baskı yapmaktan çekinmemiştir. Misal olarak: Kazakistan SSC
Hükümeti göçün bir müddet ertelenmesini isteyince, hemen baskı yapmaya çalışmış ve amacına
ulaşmıştı.
Kazakistan’ın göçü ertelemesine L. Beriya çok sert tepki göstermiş. 16 Eylül 1944’de
Kazakistan KP MK’sına ve Kazakistan Dışişleri Halk Komiserliğine yazdığı mektupta 1945
Nisana ertelenmesi mümkün değildir diyerek, Kasım ayında yapılmasını ve göçmen sayısını
6000’a kadar azalttığını belirtti.
23 Eylül’de Kazakistan SSC İçişleri Halk Komiseri Belanov göçü karşılamak için hazır
olduğunu belirtti. Bu raporda, 5350 göçmeni kolhozlarda, 750 ise sovhozlarda yerleştirecekti.
SSCB İçişleri Halk Komiserliği Göçmen Bölümü Başkanı M. Kuznetsov’un raporunda ise
Kazakistan SSC’de 6300 aile (29500 kişi) yerleşmişti. Kırgızistan SSC İHK A. A. Pçelkin’in
raporunda belirttiği gibi 6435 aile yerleştiği anlaşılmaktadır.
Sürgün sonrasında M. Kuzhetsov ve V.V. Çernişev’in L. Beriya’ya hazırladığı raporda:
Özbekstan’a 53133 kişi, Kazakistan’a 28598 kişi ve Kırgızistan’a 10546 kişi gönderilmiştir.
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Burda olanlardan 84596 kişi Kolhozlara, 6316 kişi Sovhozlara ve 1395 kişi ise sanayılara
yerleştirilmiştir.
1944 yılında sürgünle Kazakistan’a gelen Ahıska Türklerini çoğunlukla Almatı, Çımkent,
Taraz şehri ve etrafındaki köy ve kasabalara yerleştirildi. Sovyet döneminde Ahıska Türkleri çok
sayıda buraya göç ettiler. Ahıskalılara Kazakistanlılar o zor günde yardımlarını eksik etmemiştir.
Günümüzde Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin sayısı 200000’e ulaşmıştır. Bu nüfusun
da büyük kısmı yukarıda bahsettiğimiz şehirlerde yaşamaktadır (Hanzade, 2014, s. 305).
Ahıska Türklerinin çok sayıda dernekleri vardır. Güney Kazakistan’da 7 dernek, Almatı’da
ise 12 dernek bulunmaktadır. Kazakistan cumhuriyeti bu dernekler için yıllık bütçe
sağlamaktadır. Dernekler sadece Ahıskalılar için değil, bölgedeki diğer halkların faydalana
bilecek okul, cami, çeşitli spor mekânlarının yapımı gibi imar faaliyetleri bulunmaktadır.
Kazakistan’da Ahıska Türklerinin Dini Hayatı ve Eğitimi
Ahıska Türkleri sürgünden sonra da eğitim ve dinî eğitimi devam etmiştir ve diğer
ülkelerde tekrar kalkınmanın yolunu dinde ve ilimde aramışlardır. 1980 yıllında Kazakistan’da
yaşayan halklar için kendi dilinde eğitim almaya başladı. Ahıskalılar sadece 2 saat Azerbaycan
Türkçesinde eğitim aldılar. Çünkü o dönemde Türk dilinde ders almak pek kolay sayılmazdı.
Sovyetler birliği dağıldıktan sonra Ahıska Türkleri Türkçe eğitim almaya başladı. 1991 yılından
itibaren Kazakistan’da Ahıska Türklerinin Bilim adamları günden-güne artmaya başladı. 1991’de
Almatı’da Dr. Tevfik Kurdayev Haşimoğlu tarafından Kazakistan Ahıska Kültür Merkezi
kuruldu. Bu merkezde Türkçe eğitimi ve din bilgisi dersleri verilmektedir. Ahıskalılar için 1992
yıllarında Türkiye’de Büyük Öğrenci Projesi kapsamında eğitim alma imkânı bulmuşlardır.
1. Aile İçerisinde Din Eğitimi
Ahıskalılar çoğunlukla İslam dininin Sünni fıkıh mezheplerinden Hanefi mezhebine
mensuptur. Toplum halde Ahıska Türkleri dine bağlı kalmıştır. Çarlık Rusya’sı devrinde dinî
eğitim serbest iken, SSCB devrinde ise tüm dinlerin eğitim faaliyetleri yasaklanmıştır. Ahıska
Türkleri dinini gizlice yaşamaya devam etti. Öncelikle camiler kapatıldı, cuma namazı ve diğer
bütün namazlar gizli kılınmaya başladı. Ezanlar ise sessiz okundu. Din eğitimde aileler tarafından
gizli verildi. Bu dönemde Ahıskalılar Kur’an-ı Kerimi toprağın altına gömdüler ve gece
saklanarak ahırda kuran bilen insanlardan (molla, hoca) Kuran öğrendiler. Ahıskalılar bu nedenle
kendi dinini korumakta çok ciddi sorunlar yaşamışlardır. SSCB dağılması üzerine
Kazakistan’daki Ahıskalılar din de özgürlüğüne kavuştular. Kazakistan’daki cami ve mescitler
açıldı ve Ahıska Türkleri ve diğer halklar için sağlam dini bilgiler vermeye başladı. Evlerde
ibadetler, çocuklara dini yönlendirmeler ve dini sohbetler yapmaya başladılar. Ahıskalı aileler
günümüzde doğum, sünnet, nikah ve ölüm konularında evlerde kuran, namaz, mevlit, oruç ve
kurban ibadetlerini sağlam bir şekildi yaşatmışlardır.
2. Ahıskalılarda ibadetinin önemi
Ahıska Türklerinde namaz kılmak ve oruç tutmak, hacca gitmek, kurban kesmek, zekât
vermek gibi ibadetleri görebiliriz. Çünkü ibadet içerisindeki bunlar önemli hususlardır. Kur’an’da
Allah Teala De ki: “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi
olan Allah’ındır.” (En’am Suresi, 162), Ey iman edenler, rüku edin, secdeye varın, Rabbinize
ibadet edin ve hayır işleyin, umulur ki kurtuluş bulursunuz. (Hac Suresi, 77) gibi ayetler farz
kılınmıştır. Ayrıca Peygamberimiz Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) diyor ki: Bir adam Rasûlullah’a
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(s.a.v) gelerek, – “Yâ Rasûlallah, beni cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz?” diye sordu.
Rasûlullah (s.a.v), – “Allah’a ibadet eder ve ona hiç bir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılar, zekât
verir ve sılayırahim yaparsın.” buyurdu (Buhârî, Edeb, 12; Müslim, Birr, 20-21; Ebû Dâvûd,
Zekât, 45) ifadesi de çok önemlidir.
Ahıska Türklerinde ibadetinin gereksiz olduğuna inanan kimseye rastlamak mümkün
değildir. İbadetleri (namaz, oruç, hac) yerine getiremeyenler bile kendi nefsine uyuduklarını
belirtmişlerdir. Sovyetlerin dağılmasıyla ibadetlerin artması çoğalmıştır. Bu durum çoğunlukla
Ahıskalıların yoğun olduğu mahalle ve köylerde müşahede edilmişti. Günümüzde Ahıska
Türklerin dini yönden hocalar ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ahıskalılar cami, mescitlerde ve
medreselerde, kuran kurslarında ibadetlerini yapmaktadırlar.
3. Ahıska Türklerde Törenlerde uyguladığı inançlar
a) Evlilik düğünü
Ahıska Türklerinde evlilik kutsal sayılır. Kişin yaşamında en önemli günlerdendir.
Evlendiği zaman iki gencin hayat tarzı değişir. Evlilik döneminde kültür muhafaza edilir ve
gelişmeye başlar.
Kazakistan’daki Ahıskalılar, uzun zaman Ruslar, Kazaklar ve diğer milletler ile
yaşamalarına rağmen, onlarla evlenmemişlerdir. Dolayısıyla günümüzde Ahıska Türklerinin aile
kültürü değişmemiştir. Ancak son zamanlarda Ahıskalılar arasında dünyada olduğu gibi,
“evliliklerde” değişim olmuştur.
Ahıska Türklerinde evlilik hayat büyük bir merasimle olur. Ahıskalılar için günümüzde iki
düğün vardır: Birincisi evlilik (büyük düğün), ikincisi ise sünnet.
Ahıska Türklerinde evlilik hayat en güzel ve en mutlu yaşam tarzlarıdır. Ahıskalılar
genellikle kız isteme (görücü) ile olur. Bazen beşik kertmesi de olabilir. Ayrıca, kaçırma ile
evlilikler de vardır.
Ahıska Türkleri evlendiği zaman aile tarafından iki genç için kuran okutur ve düğün
başlıyor. (ATTİADA, 2009:49, BADALOV, 2004:43-44, DEVRİSHEVA., R.).
b) Sünnet Düğünü
Ahıska Türkleri 1980’lerin ortalarından itibaren çocuklar için sünnet edildiğinde “sunnet
toyu” (sünnet düğün) yapmaya başladılar. Sünnet toyunda sofralar kurulup, yemekler pişirilir ve
o gün çocuğa sünnet yapılır. Kur’an okunduktan sonra düğün başlıyor. Bazen kimi ise önceden
sünnet yaptırır, kuran okutur ve sonradan düğün yaparlar. 2000 yıllardan itibaren Ahıska’lılar
düğün yerine çok sayıda misafir davet ederek, Kur’an okutmayı ve yemek vermeyi tercih ettiler.
c) Yaş ve Ölüm Törenleri
Vefat bir kimseyi bir günden fazla bekletmezler. O vefat eden bir kimseyi yıkayanlar ve su
dökenler üzerlerine suyun sıçramamasına dikkat etmesi gekir. Kefen erkekler için üç kat, kadınlar
için beş kat olmasına dikkat ederler. Ölen bir kimseyi kıbleye doğru yatırırlar ve kabiri kapatırlar.
Gömdükten sonra cenaze namazın kılan imam veya Kur’an okumayı bilen biri Kur’an okuyor.
Kur’an okuduktan sonra mezardan cemaat dağılır. Mezar kazıcılara ve akrabalara komşuların
getirdikleri “acı ekmek” (acı etmek) yedirilir. O evde üç gün yemek pişirilmez. Vefat eden erkek
veya kadının eşyaları üçüncü gün yıkanır ve yakın akrabalarına dağıtılır, dağıtılmamış kısmı
gömülür.
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Ahıska Türklerinde 1990’da vefat eden kimsenin arkasından yedisi, perşembe akşamı,
(Cuma akşamı), kırkı, elli ikisi, yılında büyük cemaate Kur’an okutulmaya başlamış. Çoğunlukla
yedisi, kırkı, yılı yapılmakta. Büyük bir tane inek kesilir. Et (patates katılabilir) kavrulur ve törene
gelen herkese yedirilir. Kur’an okutulan eve yanı cenaze evine gidenler çoğunlukla bir kilo şeker,
bir kutu çay götürürler. Cenaze evindekiler ise ne getirse onun yerine iki bişi ya da yufka arasında
helva koyup, böylece misafirler evden ayırılır. Törene sonradan gelenler üzerine Kur’an
okutulmuş ekmek veya helva yerler. Sonra “Allah kabul etsin” (Alla kabıl etsin) derler ve böylece
okunan Kur’an’ın Allah tarafından kabul edileceğine inanmaktadırlar.
Kazakistan’da resmi ve dini bayramlarda Ahıskalılar Kazak ve diğer halklarla bayramlarını
karşılıklı kutlamakta. Mesela: Nevruz bayramı veya Ramazan, Kurban bayramlarında hep
beraberlerdir.
Sonuç olarak bulgularımız ve gözlemlerimizde eski Sovyet ülkelerinden Kazakistan’a göç
eden Ahıska Türklerinde çoğunlukla dini hayatlarında inanç problemi görülmemektedir. Yaşanan
bu sürgün ve göçler karşısında inancını kaybetmeyen, tersine, inancıyla yaşayan ve inancını
kuşaktan kuşağa taşıyabilen bir yapıya sahiptirler.
Kazakistan Ahıska Türklerinin dini yaşayışlarında dini eğitim etkisinin daha fazla olduğu
incelemelerin sonucu belirlenmiştir. Genelde cami ve mescitlerde yürütülen dini eğitim ve din hizmetleri
Ahıska Türklerinin dini yaşayışlarını belirlemektedir.
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OSMANLI ÂLİMLERİNDEN AHISKALI BEYZÂDE MUSTAFA EFENDÎ
VE SÜLÛKA DAİR RİSÂLESİ
THE OTTOMAN ULAMA BEYZÂDE MUSTAFA EFENDI FROM AKHALTSIKE
AND HIS RISĀLAT ON INITIATION(SULÛK)
Ömer ASLAN*
Özet
Tam adı Şeyh Ebü’l-İşrâk el-Hacc Beyzâde Mustafa el-Ahıskavî olan Beyzâde Mustafa
Efendî(v.1200/1785), 18. yy. Osmanlı âlimlerindendir. İlk eğitimini Erzincanlı Şeyh Ömer
Efendî’nin yanında tamamlayarak ilmi icazetini almış, daha sonra İstanbul’da Sahn-ı Semân
medreselerinde de olmak üzere eğitimini devam ettirmiştir. Uzun süre Osmanlı medreselerinde
müderrislik yaptıktan sonra, tasavvuf yolunda ilerlemek için Nakşibendi şeyhlerinden dersler
alarak sülûkünü tamamlamış ve tasavvufî icâzetini almıştır. İstanbul’da bulunan Murâd Molla
tekkesinin ilk postnişini olmuştur. Birçok halife yetiştiren Mustafa Efendî, hicri 1200 yılında
Cidde’de vefat etmiştir.
Ahıskalı Mustafa Efendî’nin sülûka dair yazdığı risâlesi, mürşid-i kâmili bulunmayan
sâlikin(müridin) seyr û sülûkünü nasıl tamamlayacağı, vefat etmiş bir mürşidin ruhaniyetinden
istifade etmenin mümkün olup olamayacağı, hayatta olup görüşemediği mürşidin mektubu veya
elçisi vasıtasıyla eğitimini tamamlayıp tamamlayamayacağı gibi konulara ışık tutmuştur.
Bu tebliğimizde Osmanlı toplumunda Ahıskalı din âlimlerinin ne denli önemli olduğuna
ışık tutacak olan Beyzâde Mustafa Efendî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdikten sonra
mürid-mürşid ilişkisini ele alan bu eseri değerlendireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Beyzâde Mustafa, Sülûk, Üveysîlik
Abstract
He was one of the Ottoman ulamas in 18th century, his full name Shaykh Abu’l-Shuraq alHacc Beyzâde Mustafa al-Ahiskawi (died 1200/1785). He completed his first education serving
the Shaykh Ömer Efendî Erzincanî and continued his education in Istanbul in Sahn-ı Seman
madrasah. Having been teaching for a long time in the Ottoman madrasahs, he took lessons from
the Naqshbandi Shaykhs and completed his discipline lessons and had a icazatnamah in
Tasawwuf. He was appointed as the first Shaykh in the Khanqah Murâd Molla. He died in Jeddah
city in 1200 Hijri after raising many caliphs.
In this risālat he sheds the light on topics such as how not-fully-matured murids can
complete embellishing thier manners, the possibility of getting benefit from the spirtuality of a
dead murshid, and the ability of completing the education from alive but abroad murshid by his
letters or delegates.
After we provided information about the life and work of Beyzâde Mustafa Efendî and how
important they are to shed a light on this topics, now we will evaluate this work “murshid-murid”
relation by presenting.
Keywords: Beyzâde Mustafa, Initiation, Spiritual inspiration(Uwaisiyya)
Giriş
Ahıska1, coğrafi olarak Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan iline sınırı olan Gürcistan
*
1

Arş. Gör., Erzincan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Erzincan-Türkiye, oaslan@erzincan.edu.tr
Ahıska ismi, Gürcüce “ახალციხე”, Arap alfabesi ile Osmanlıca “ ”اخسخهve İngilizce “Akhaltsike” şeklinde
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yönetiminde bulunan bir şehirdir. Posof Çayının ikiye ayırdığı şehir Türkiye sınırına 15 km
uzaklıktadır. Bölgenin İslam’la tanışması Hz. Osman dönemine uzanır. Tarihte birçok kez el
değiştiren Ahıska bölgesi, Sultan Alparslan döneminde Selçukluların, 13. yüzyılda Moğol
hâkimiyeti altına girmiştir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerine bağlı atabeylikler tarafından
yönetilen Ahıska, Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferi sırasında atabeyleri vasıtasıyla dolaylı
olarak Osmanlı Devletine yardım etti. Nihayet 1578 yılında Çıldır Savaşı ile Osmanlı Devleti
sınırlarına dâhil oldu. Osmanlı Devleti döneminde vilayet, sonraları sancak olan bu şehir bir
dönem Safevîlerin eline geçtiyse de geri alındı. 1828-1829 yılında yapılan Osmanlı-Rus savaşları
sonunda Rusya’ya bırakıldı. Ahıska’nın Rusların eline geçmesinden sonra yöre halkı takip eden
yıllar içerisinde Türkiye sınırında bulunan illere dağılmaya başladılar. 1921 yılında yapılan
Moskova Antlaşması ile Ahıska, Gürcistan’ın Tiflis şehrine bağlandı.(Bostan,1988, s. 526-527)
Osmanlı Devleti hâkimiyetinden sonra Ahıska ve Ahıskalılar birçok kez yıkımlara,
katliamlara ve sürgünlere maruz kaldı. Günümüzde Ahıska Türkleri, Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Kuzey Kafkasya, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Türkiye başta olmak
üzere dağınık bir şekilde yaşamaktadırlar. Kültürel açıdan birçok değişimle karşı karşıya kalan
Ahıskalılar için İslam kültürü önemli bir yer tutmaktadır. Ahıskalıların benimsediği İslam kültürü
de geçmişten gelen ve bu topraklara kendini nispet eden2 kimselerle varlığını sürdürecektir.
Nitekim her toplum kendi kültürü ve tarihi mirası ile ayakta kalır. Tarihten gelen bu kültürü
korumak ve onu geleceğe taşımak da toplumların temel görevlerindendir.
Tasavvuf ve irfan geleneği, var olduğu toplumlarda dinî ve ahlakî hayatın oluşmasında
etkili olan önemli geleneklerden biridir. Topluma kazandırdığı ahlâkî ilkeleri ile toplumun
kültürünü sonraki dönemlere aktaran önemli köşe taşlarından biri kabul edilir. Temeline insanı
alan bu gelenek insanlığın kemâli için çaba harcamakta ve bu çabasını da günümüze taşımaktadır.
Bugün varlığına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz tasavvuf kültürü, yetiştirdiği insanlar ile
kültürlerin korunmasını sağlamakta ve bize örnek bir insan modeli sunmaktadır. Tasavvuf
kültüründe yetişen bu şahsiyetler bizzat hayatları ile birer numune olmakta, insanlar üzerinde
birçok eserden daha fazla etki bırakabilmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatları
ile bir rol model olmuş bu kişilere tasavvuf geleneğinde şeyh, mürşid, pîr, postnişîn gibi
isimlendirmeler yapılmaktadır. Yaşantılarıyla kendilerinden hayırla söz edilen ve temsil ettikleri
kültürleri yaşatan bu yüce kimseler aynı zamanda birer eğitimci ve birer kültür taşıyıcılarıdır.
Nitekim kurdukları tekkelerle bu birikimlerini sonraki nesillere aktararak yüzyıllar boyunca
yaşamasına vesile olmuşlardır. İşte bu eğitimci ve kültür mirasının taşıyıcılarından biri de
İstanbul’da bulunan Murad Molla tekkesinin3 ilk postnişîni Ahıska doğumlu olan Beyzâde
Mustafa Ahıskavî’dir.
Bu tebliğimizde 18. yüzyılda Osmanlı Devleti döneminde yaşayan ve Ahıska için önemli
bir yere sahip olan Beyzâde Mustafa Efendî’nin hayatını inceleyerek, sülûka dair yazmış olduğu
risâlesini değerlendireceğiz. Bu kısa girişin ardından Ahıskalı Beyzâde Mustafa Efendî’nin
hayatını, eserleri, yetiştirdiği halifeleri inceleyerek ulaştığımız bilgileri sunmaya çalışacağız.

gelmektedir. Osmanlı Devleti kaynaklarında “Ahıska” veya “Ahısha” şeklinde gelmektedir.(Sezen, 2006, s. 10)
“Ahıskavî” ya da “Ahıshav”î nispetini taşıyan Beyzâde Mustafa Efendi, Ali Haydar Ahıskavî veya Abdullah Ahıshavî
gibi âlimler örnek gösterilebilir.
3 Murad Molla Tekkesi, 1771 yılında “Murad Molla” lakabıyla meşhur olmuş Damadzâde Mehmed Murad tarafından
yanında kütüphanesi ile beraber hayır için İstanbul’un Fatih semtinde inşa edilmiştir. (Murad Molla Kütüphanesi ve
Tekkesi hakkında ayrıntılı bilgi için; Özdil, 2014, s.609-636)
2
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1. Beyzâde Mustafa Ahıskavî
Tam adı Şeyh Ebü’l-İşrâk4 el-Hac Beyzâde Mustafa el-Ahıskavî’dir.5 Doğduğu tarih
hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız Beyzâde Mustafa Efendî, babası6 bugünkü idari
yapı içerisinde Artvin ilinin Şavşat ilçesinde sancak beyliği yaptığı sırada Ahıska’da
doğdu.(Bursalı, 1333, I/46) Doğum yeri ile ilgili olarak Arapça gramerinden sarf ilmine dair
yazdığı Risâletü’l-Ma’lûm ve’l-Mechûl adlı risâlede şunları dile getirmektedir; “Mustafa b. Seyyid
Ali Ahıskavî mevliden ve Kostantînî mevtinen ve Nakşibendî tarîkan ve meşreben”(Beyzâde,trs,
v.97). Bu sözlerinden babasının isminin Ali olduğu ve seyyid bir aileye mensup olabileceğini
düşünmekteyiz. İlk eğitimini Erzincanlı Şeyh Ömer Efendî’den aldıktan sonra İstanbul’da Sahnı Semân medreselerinde eğitimini tamamladı. Medrese eğitiminden sonra on sene boyunca Fatih
Camii’nde müderrislik yaptı. Beyzâde Mustafa, İslamî ilimlerin birçoğunda icazet sahibi yetkin
bir âlim7 olduğu Mehmed Murad Divan’ında şu şekilde ifade edilmektedir:
“Hem tefsir û hadis û hem dahi ilmî fıkıh
Zatına oldu musahhar cümlesi bil ey baba
Oldu Sekkakî dahi ilm-i belagatta o zat
Sibeveyh oldı nahivde şüphe mi vardır buna
Edebiyatın fûnununda Harirî didiler
Hem arûz ilminde de oldu halil-i mükteda
Adı lugat fenninde Kamus-i Muhit olmuş idi
Sorulursa bir lugat terkibi budur dirdi ha
Denilirse kasaidde Busayridir eger
Şüphe yokdur bunda lakin Bür’esinden ma’ada
İmriü’l-Kays û Ferazdak görseler eşarını
Şa’iriz biz dimege iderlerdi bil hayâ”(Murad Molla, 1873, s.64)
Süleymaniye Kütüphanesi M.Arif-M.Murad Koleksiyonu’nda karşılaştığımız Mecmûa adlı
eserde Beyzâde Mustafa’nın Abdurrahman b. Mustafa el-’İdrûs’ten tasavvuf, hadis, fıkıh gibi
ilimlerin icazetini aldığını görmekteyiz.(Beyzâde, 1183/1769, v.17b) Vermiş olduğu icazetlere de
bakıldığında bu ilimlerde söz sahibi olduğunu ve icazet verebilecek derecede yetkin olduğunu
söyleyebiliriz.
8

Tarikata intisabı, Murad Molla’nın tabiri ile “kalbine aşk ateşi düşünce” Eyüp semtinde
İşrâk; sözlükte aydınlanmak, aydınlatmak anlamlarında gelmektedir. İşrâk, ruhun eğitilmesi ve olgunlaştırılması,
kalbin arındırılması ve temizlenmesi sonucunda insanın içinin aydınlanması suretiyle manevi, ezeli ve ebedi gerçeğin
kavranmasıdır. Bu kavram özellikle İbn Sînâ, Sühreverdî ve Herevî gibi âlimlerde önemlidir.(Uludağ, 2012, s.196)
5 Tam adının bu şekilde geçtiği yer, Beyzâde Mustafa’nın halifesi olan Abdülhalim Ahıskavî’nin oğlu ve Murad Molla
Tekkesinin postnişinlerinden Murad Molla’nın Divan’ıdır.(Murad Molla, 1873, s.64) Murad Molla, birçok yönden
kendisini etkileyen bu zata Divan’ında geniş bir yer ayırarak methiyelerde bulunmaktadır. Aynı zamanda Beyzâde
Mustafa’nın eserlerini toplayarak Âsar-ı Beyzâde ismi ile bir araya getiren Murad Molla, bu eserin girişinde bize
Beyzâde Mustafa Efendî’nin hayatı hakkında önemli bilgiler vermektedir.(Beyzâde, 1264/1847, s.2-5)
6 Beyzâde Mustafa’nın babası Kıpçak Atabek Hükümeti(1268-1578) sınırları içinde kurulan Osmanlı Çıldır
Eyaleti(1578-1828) döneminde buradaki sancak beyliği elinde tuttuğu bilinmektedir.(Azad Dadayev,
http://www.ajansahiska.com/makale/ahiskali-beyzde-mustafa-efendi-uzerine-bazi-notlar_m65.html
erişim:
10.04.17)
7 Halifelerine verdiği icazetlerde rastladığımız kadarıyla sadece tasavvufî icazeti değil Hadis ilmi gibi diğer İslami
ilimlerin de icazetini verdiğini ifade etmektedir. Bunlara örnek Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendî
koleksiyonunda bulunan eserde bir icazetnâmeyi(Seyyid Ömer Efendî Zaferanî Borelî’ye verdiği)
gösterebiliriz.(Beyzâde, trs, v.56a-57b)
8 Bu eseri incelediğimizde içinde bulunan bazı notlardan bu eserin Beyzâde Mustafa Efendî’nin kendi el hattı ile yazmış
olabileceğini tespit ettik. Nitekim eserde birçok yerde yazmış olduğu risâlelerde müstensih olarak Mustafa b. Seyyid
Ali Beyzâde olarak kayıt düştüğünü gördük. Bu eser, Beyzâde Mustafa’nın önemli notlarını kaydettiği defteri olması
kuvvetle muhtemeldir.
4
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bulunan Murad Buhârî Tekkesi9 şeyhlerinden Hafız Muhammed b. Hüseyin elHisarî(v.1199/1784)10 ile olmuştur. Tarikat silsilesi Muhammed el-Hisarî ile başlayıp İmam
Rabbânî Sirhindî(1034/1624)’nin oğlu Şeyh Muhammed Masum(v.1098/1624)’a dayanır. Üç yıl
boyunca Muhammed Hisarî Efendî’den tasavvufî terbiyesini aldıktan sonra tarikat icazetini
aldı.(Beyzâde, 1264/1847, s.3)
“Sonra kalbine düşüp aşk-ı ilahî ateşi
Sâlik olmuş hem de bulmuş mürşid-i râh-ı Hüda
Saik takdirânı Hâfız Efendî’ye hemân
Sevk idüp göstermiş O’na râh-ı Hakk bî riyâ.”(Murad Molla, 1873, s.65)
Tarîkata intisabından sonra şeyhi Hafız Efendî’nin emri ile dönemin padişahı III. Mustafa
emrindeki bir orduda sefere katıldı. Bu seferden sonra Damatzâde Murad tarafından Fatih
Çarşamba’da inşa edilen Murad Molla Tekkesine 1185/1771 yılında ilk postnişîn olarak tayin
edildi. Buradaki görevi vefatına kadar sürdü.(Murad Molla, 1873, s. 65)
Hac vazifesini yapmak için halifesi Ahıskalı Abdülhalim Efendî11 ile beraber kutsal
topraklara giden Beyzâde Mustafa, haccını ifa ettikten sonra İstanbul’a geri döndü. İkinci defa
hac vazifesini yapmak için 1200/1785 yılında yerine Abdülhalim Efendî’yi vekil bırakarak gittiği
seferde Cidde yakınlarında bir gemide rahatsızlandı ve akabinde bu rahatsızlığından dolayı vefat
etti. Kabri Cidde’de Hz. Havva’ya nispet edilen kabrin yakınındadır.(Bursalı, 1333, I/46)
a. Halifeleri
Murad Buhârî Tekkesi şeyhlerinden Muhammed el-Hisarî’den icazet alan Beyzâde
Mustafa Efendî bu geleneği devam ettirmiş ve beş halife yetiştirmiştir. (Vassâf, 2006, II/ 260)
Bunlar;
Şeyh Abdülhalim Ahıskavî(v.1230/1815),
Yanyalı Şeyh Yusuf Efendî(v.1245/1829)
Şeyh Hacı Muhammed Efendî(Kadızâde) Ahıskavî
Geredeli Şeyh Halil Efendî(1259/1843)
Bolulu Şeyh Mustafa Efendî(1243/1843)

Anadolu Kazaskeri Çankırılı Damad Mustafa Efendi(v.1096/1684) tarafından 17.yüzyılın ortalarında medrese olarak
yapıldı, daha sonra tekkeye çevrildi. İlk postnişîni Şeyh Muhammed Murâd Buhârî(1132/1720) olduğu ifade
edilmektedir. Murad Buhârî Tekkesi hakkında ayrıntılı bilgi için; (Torun, 2010, s. 125-162)
10
Beyzâde Mustafa, icazet aldığı Muhammed el-Hisarî için 1133 hicri senesinde doğduğunu ve 1199 yılının
Cemadiye’l-Ahire ayının 23. günü pazartesi saat üçte vefat ettiğini ifade etmektedir. (Beyzâde,1264/1847, s. 92-93)
Burada şunu da ifade etmek gerekir ki Beyzâde Mustafa Efendî’nin icazet aldığı Muhammed Hisarî hakkında Bursalı
Mehmet Tahir’in Osmanlı Müelliflerinde(Bursalı, 1333, I/46) verdiği bilgide bir eksiklik olduğunu belirtmemiz
gerekir. İsmi geçen Muhammed b. Hüseyin el-Hisarî, Gelibolulu Mustafa Efendi(v.1176/1762)’den değil Ahmed
Hisarî ve Halil Birgivî(v.1173/1749)’den icazet almış olan Muhammed b. Hüseyin el-Hisarî’dir. Beyzâde’nin yazmış
olduğu Nazm-ı Nasihîn adlı manzum eserde de Muhammed Hisarî’nin Ahmed ve Halil’den icazet aldığına işaret
eden silsile bulunmaktadır.(Beyzâde, 1264, s. 46) Aynı şekilde Beyzâde Silsiletü’n-Nakşibendiyye adlı manzumede
de bunları zikretmektedir. (Beyzâdei 1264, s. 52) Bu iddiamızı güçlendirecek bir diğer kaynak ise Tabibzâde Mehmed
Şükrü’nün Silsilenâme-i Sûfiyye adlı eserinde bulunan silsiledir. (Erkul, 2006, s. 239)
11 Ahıskalı Abdülhalim Efendî, kaynaklarda Ahıska’ya nispet edildiğinden dolayı Ahıska’da doğduğu tahmin
edilmekte, doğduğu tarih hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Tarikat icazetini Beyzâde Mustafa’dan alarak, Murad
Molla Tekkesinde Beyzâde Mustafa Efendî’den sonra postnişîn oldu. Oğlu Mehmed Murad Nakşibendî(Murad
Molla) başta olmak üzere birçok talebe yetiştirmiştir. Murad Molla babasının ölüm tarihini 1230/1815 olarak ifade
etmiştir. (Özdil, 2014, s.616-617) Vefatından sonra yerine oğlu Mehmed Murad şeyh olarak geçti.
9
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b. İlmi Kişiliği ve Eserleri
Birçok talebe ve halife yetiştiren Beyzâde Mustafa, yumuşak huylu kişiliği ile bilinen âlim
bir zattır. Tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslamî ilimlerde olan yetkinliği icazet verebilecek seviyeye
ulaştığını göstermektedir.(Beyzâde, Reşid Efendi Kol. No: 473, 56a-57b) İslamî ilimlerdeki
vukûfiyetinin yanında edebî sanatlardaki yeteneğiyle de kendini belli eder. Arapça, Farsça ve
Osmanlıcayı iyi derecede bilen Beyzâde Mustafa özellikle Arapça yazdığı şiir, kaside ve eserleri
ile dikkat çekmektedir.12 İlk hac ziyareti için yola çıktığında Mısır’a giderek Kahire’de Şeyh
Ebu’l-Feyz Muhammed Murtazâ b. Muhammed el-Vâsıtî ez-Zebîdî(v. 1205/1791) ile görüştüğü,
Ebü’l-İşrâk künyesini de bu zattan aldığı kaynaklarda zikredilmektedir. (Özdil, 2014, s. 614)
Zebîdî’nin yazmış olduğu İhyâü Ulûmi’d-Dîn şerhine de 1194/1780 yılında nazımla bir takriz13
yazmıştır.(Beyzâde, 1264/1847, s. 94-95)
Beyzâde Mustafa’nın eserleri Mehmed Murad Nakşibendî(Murad Molla) tarafından
toplanıp Asâr-ı Beyzâde veya Mecmûa-i Asâr-ı Beyzâde ismi ile 1264/1847 yılında Matbaa-i
Âmire’de basıldı. Bu eserin yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Darülmesnevi
koleksiyonunda bulunmaktadır14. Bu çalışmamızda eserlerini kısaca tanıtacağız.
a) Menâsikü’l-Hac15: Beyzâde Mustafa Efendi’nin Osmanlıca yazdığı bu eserinde
Haccın yapılışı, kaide ve adabı gibi konuları ele almaktadır. (Beyzâde,1264, s. 17-43)
b) Mevlidü’n-Nebî16: Arapça yazdığı bu esere Peygamber efendimiz hakkında bazı
ayetler ile başlar. Eser, Peygamber efendimizin doğumundan başlayarak özet bir şekilde
peygamberliğin gönderildiği vakte kadar geçen dönemi anlatmaktadır. Eser sade ve akıcı
bir dil ile yazılmıştır.(Beyzâde, 1264, s. 2-16)
c) Nazmu’n-Nâsihîn: Müritlere nasihat babında nazımla ve Arapça dili ile kaleme
aldığı manzumesidir. 147 beyitten oluşmaktadır. (Beyzâde, 1264, s. 43-49)
d) Kasîdetü’d-Dürriye: 102 beyitten oluşan bu kasidesine uzun bir mukaddime
yazan Beyzâde, bu kasidesi ile şeyhlerinin isimlerini de kapsayacak ve Hz. Peygambere
kadar uzayacak olan Nakşibendi silsilesini zikretmek istediğini belirtmiştir. Bu eserini de
Arapça yazmıştır.(Beyzâde, 1264, s. 58-70)
e) Risâletü’l-Ma’lûm ve’l-Mechûl17: Arapça gramer ilmine dair yazmış olduğu bu
risâle sarf ilminde ma’lum ve mechûl fiiler ile ilgilidir. Beyzâde Efendî’nin edebî
sanatlardaki yetkinliğinin yanında gramer ilmindeki maharetini de bu eser sayesinde
öğrenmekteyiz. (Beyzâde, 1264, s. 128-136)
f) Sülûka dair Risâlesi18: Nakşibendî tarikatında şeyhi bulunmayan veya şeyhi ile
görüşme imkânı olmayan bir kimsenin nasıl sülûk yapacağına dair yazdığı ve bildirimizin
konusunu oluşturan eseridir. (Beyzâde, 1264, s. 121-123)

Şiir ve kasideleri için bkz. (Beyzâde, 1264/1847)
Takriz, bir eserin başına konulan yetkili bir kimsenin yazdığı övücü tanıtıma yazısına verilen isimdir. Beyzâde’nin
bu takrizine Zebîdî, teşekkür kabilinden onu methedici bir takriz yazmıştır.(Beyzâde, 1264/1847, s. 95-96)
14 Yazma halindeki bu eserde 1214 tarihli Seyyid Mehmed Murad mührü bulunmaktadır. Eserin başında da bu kitabın
Mehmed Murad tarafından vakfedildiğini gösteren bir başka mühür bulunmakta. Eser Süleymaniye Kütüphanesi,
Darülmesnevi koleksiyonu 135 numaralı yerde bulunmaktadır.
15 Bu eser Darülmesnevi koleksiyonunda 135 numarada el yazma halinde 1b-32b varakları arasında bulunmaktadır.
16 Bu eser, yazma halinde Süleymaniye Kütüphanesi M. Arif-M. Murad koleksiyonu 83 numaralı yerde 41b-45b
varaklarında harekeli metin halinde bulunmaktadır.
17 Bu eserin el yazma iki tane nüshasını tespit ettik. Bunlardan biri daha önce de adı geçen Mehmed Murad vakıf
mühürlü olan Darülmesnevi 135 numaralı mecmûa içerisinde 97b-101a varakları arasındadır. Diğer nüsha ise
Süleymaniye Kütüphanesi Kasidecizâde koleksiyonunda 749 numaralı yerdedir.
18 Tebliğimize konu olan bu eser hakkında ayrıntılı bilgi ileride verilecektir.
12
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g) Silsile-i Nakşibendîyye: nazımla yazmış olduğu bu eserinde icazet aldığı şeyhi
Hafız Muhammed el-Hisarî ile başlayıp Peygamber Efendimiz’e kadar ulaşan tarikat
silsilesini edebî bir üslupla şiirleştirmiştir.(Beyzâde, 1264, s. 49-58)
h) Kasideleri ve Beyitleri: Mecmûa-i Asâr-ı Beyzâde adlı eserde bulunan bu kaside
ve beyitler; Ehl-i Beyt’e, Abdülkadir Geylanî’ye, Mevlâna hazretlerine medhiye
şeklindedir. Bunların dışında Medine’de yazdığı ve bazı dostlarına yazdığı beyitler de bu
eserde bulunmaktadır.(Beyzâde, 1264)
i) Mektupları ve İcazetnâmeleri: Beyzâde Mustafa Efendî’nin Geyve, Kastamonu
müftülerine (Beyzâde, 1264, s. 117-119), ve Murtazâ Efendî’nin kendisine gönderdiği
mektuplarına verdikleri cevabın olduğu mektuplarda yine Mecmûa-i Asâr-ı Beyzâde(s.
116) içerisindedir. Bu mektupların dışında Yusuf Efendî, Abdülhalim Ahıskavî, Bolulu
Hacı Mustafa Efendî, Halil Efendî ve Rizeli Ali Efendî’ye verdiği icazetnâmeler
bulunmaktadır.(Beyzade, 1264, s. 96-115)
j) Takrizler, Kamûs ve İhyâü Ulûmi’d-Dîn şarihi Mısırlı âlim Murteza Zebidî’nin
bu iki eserine yazdığı takrizleri(Beyzâde, 1264, s. 93-94) ile Çorumlu Ebubekir Efendî’nin
Risâle-i Manzume’sine yazdığı takrizleridir.(Beyzade, 1264, s. 124)
2. Sülûka Dâir Yazdığı Risâlesi
Beyzâde Mustafa Efendî’nin yazmış olduğu bu eserin isimlendirilmesi konusunda net bir
bilgiye ulaşamadık. Eserin nüshalarının bulunduğu kütüphanelerdeki kataloglarda farklı isimlerle
kaydedildiğini tespit ettik. Mehmed Murad tarafından toplanan Mecmûa-i Asâr-ı Beyzâde adlıyla
hem matbu hem de yazma olan eserde Risâletü’s-Sülûk adı ile kaydedilmiştir. Süleymaniye
Kütüphanesi’nin Reşid Efendî koleksiyonunda bulunan bir başka nüshada ise Risâle fi’l-İrşad adı
ile kaydedilmiştir. Kastamonu kütüphanesinde bulunan nüshada ise kütüphane kayıtlarında
Risâletün li’s-Sâlikin adı ile kaydedildiğini görmekteyiz. Bu iki nüsha dışında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda ise kütüphane kayıtlarında ismi bulunmamakta
ancak Mektup isimli bir eserin içinde Beyzâde Mustafa Efendî’nin halifesi Yanyalı Yusuf
Efendî’ye gönderdiği mektubun içerisinde bulunmaktadır. Birden çok isimlendirmenin yapıldığı
bu eserin ismine ulaşamadığımızdan başlığımızı konusuna binaen vermeyi uygun bulduk.
Bu eser kanaatimizce, Beyzâde Mustafa Efendî’nin kendisine gelen bazı sorulara cevap
olarak yazmış olduğu mektubun içerisinde bulunan bir risâlesidir.19 Bu kanaatimizi İBB Atatürk
Kitaplığı’nda bulunan nüsha güçlendirmektedir.
a. Risâlenin Nüshaları
Eserin matbu ve yazma olarak tespit ettiğimiz nüshaları beş tanedir. Bunlardan matbu olanı
1264/1847 tarihli Matbaa-i Âmire baskısı olup İstanbul’daki kütüphanelerde ve farklı illerdeki
kütüphanelerde bulunan nüshadır. Diğer nüshalar ise Süleymaniye Kütüphanesi’nin farklı
koleksiyonlarında ve Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan el yazma nüshalardır.
-Matbaa-i Âmire Nüshası(Asâr-ı Beyzâde içerisinde sayfa 121-123 arasında);
Süleymaniye Kütüphanesi (Hâlet Efendî no: 83, Şazilî Tekkesi no: 140, Carullah no:
2053), Nurosmaniye Kütüphanesi(Nurosmaniye koleksiyonu no: 5011),Atıf Efendî
Kütüphanesi(Atıf Efendî koleksiyonu no: 1133)
-Darülmesnevi Nüshası(Mecmûa içerisinde 37b-39b varakları arasında);
Bu eser Mehmed Murad tarafından vakıf mührü ile vakfettiği Beyzâde Mustafa
19

Risâlenin girişinden de anlaşılacağı üzere eser sorulan sorulara verilen cevaplar şeklindedir.
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Efendî’nin eserlerinin toplandığı yazma nüshadır. Eser Süleymaniye Kütüphanesi,
Darülmesnevî Koleksiyonu, 135 numarada 37b-39b varakları arasında bulunmaktadır. Bu
nüshada eserin 21 Rebîü’l-evvel ayı 1197(24 Şubat 1783) tarihinde yazıldığı ifadesi
bulunmaktadır.
-Reşid Efendî Nüshası(32a-33a varakları arasında);
Bu eser Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendî koleksiyonunda 404 numarada 32a33a varakları arasında bulunmaktadır. Kütüphane kayıtlarına Risâle fi’l-İrşad ismi ile
kataloglanmıştır. Ancak eserin herhangi bir yerinde bu isme rastlanılmamıştır.
Muhtemeldir ki kataloglamayı yapan şahıs eseri bu şekilde isimlendirmiştir.
-Kastamonu Nüshası(eser 193b-196b varakları arasında);
Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesinde 37 Hk 803/3 numaralı eserin 193b-196b
varakları arasında bulunmaktadır. 1207/1792-93 tarihinde Ahmed b. Muhammed elHüdaverdî tarafından istinsah edilmiştir. Bu eserde kırmızı bir yazı ile Risâle li’-Sâlikin İzâ
Lem Yûced Şeyh Hadir li’n-Nakşiyye başlığı bulunmaktadır.
-İBB Atatürk Kitaplığı Nüshası( 11b-12a varakları arasında);
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları koleksiyonunda
bulunan bu eser Beyzâde Mustafa Efendî’nin kendi halifesi Yanyalı Şeyh Yusuf’a gönderdiği
zikir ile ilgili eserinin içerisinde 11b-12a varakları arasında bulanmaktadır. Yusuf Yanyevî’nin
de bu eser ile benzer konuda Ta’rifüs’s-Seyr ves’s-Sülûk adlı eseri bulunmaktadır.(Erkul, 2006, s.
32)
b. Risâlenin Genel Özellikleri ve Muhtevası
Eserin ismi konusunda yukarıda da belirttiğimiz şekilde kesin bir bilgi mevcut değildir.
Risâle’nin Beyzâde Mustafa Ahıskavî tarafından 1197/1783 yılında telif edildiği
düşünülmektedir. Eserin girişinde risâlenin niçin kaleme alındığını ifade eden bir soruyla başlar.
Besmele, Hamdele ve Salvele’den sonra müellif konuya giriş yapmaktadır. Risâlenin sonunda 21
Rebîü’l-evvel 1197/24 Şubat 1783 yılında telif edildiğine dair kayıt bulunmakta20, bazı
nüshalarında ise telif tarihine veya istinsah tarihine dair bilgi bulunmamaktadır.
Beyzâde Mustafa Efendî’nin bu risâlesi sade bir Arapça ile anlaşılır bir biçimde yazılmış,
tarif edilen konular verilen örneklerle daha kolay anlaşılır hale getirilmiştir. Bazı nüshalarda konu
başlığı ve önemli şahısların isimleri kırmızı renkle yazılarak ayrılmıştır. Eser genel olarak mürşidi
bulunmayan bir kişinin sülûkünü nasıl tamamlayacağını ifade etme bakımından önemlidir. Bu
eseri daha önce yazılmış olan sülûka dair eserlerden ayıran saik eseri bizim açımızdan önemli
kılmıştır. Eserin içerdiği konu tasavvuf geleneğinde Üveysî meşreb veya Üveysîlik21 şeklinde
geçmektedir.
Risâlenin muhtevasına gelince müellif; eserinin başında sâlikin22, Üveysî diye tabir edilen
yol ile vefat etmiş olan bir şeyhin(mürşidin) ruhaniyetinden istifade etmenin mümkün olup
Darülmesnevi 135 numaralı el yazma ve Matbaa-i Âmire nüshalarında bu tarih bulunmaktadır. Kastamonu
nüshasında ise müstensih ve istinsah tarihi bulunmaktadır.
21 Üveysîlik, manevi, ruhani terbiye anlamlarına gelmektedir. Herhangi bir şeyhe bağlanmadan, doğrudan Hz.
Peygamberi’in ruhu ve maneviyatı tarafından irşat ve terbiye edilen veliler ya da daha önce yaşamış ve vefat etmiş
olan velilerin ruhaniyetlerinden istifade etmektir. Bu şekilde istifade alanlara Üveysî ya da Üveysî meşrep
denilmektedir. Üveysî olanlara örnek olarak Bâyezîd-i Bistamî, Bahâeddin Nakşibend, Ebu Hasan Harakanî gibi
veliler gösterilebilir.
22 Sâlik, sözlükte yolcu manasına gelmektedir. Tasavvuf ıstılahında ise seyr û sülûka başlamış ve hedefine ulaşmaya
gayret eden kişiye verilen isimdir.
20
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olmayacağı sorusunu ele almıştır. Hayatta olan ama görüşme imkânı bulunmayan mürşitten
istifadenin mümkün olup olmadığını ya da hayatta olup görüşemediği mürşidinin mektubu veya
bir vekili vasıtasıyla sülûkünü tamamlayıp tamamlayamayacağı konularına da cevap vermeye
çalışmıştır.(Beyzâde, 1264, s. 121)
Müellif bu konuları ayrıntılı olarak ele almış ve cevaplamıştır. Vefat etmiş bir mürşidin
ruhaniyetinden istifade etmenin mümkün ama zor olduğunu belirten Beyzâde Efendî bu konu ile
ilgili şunları söylemiş;
“Sâlik, sülûk yapacağı bir mürşid bulamadığında onun tedavisi şu
şekilde mümkündür. Sâlik, Kur’an-ı Kerim’den ve peygamberin sünnetinden
anlaşıldığı kadarıyla amel edecek, zaruri durumlar dışında azimeti seçip
ruhsatları terk edecek. Bid’at, haram ve mekruhlardan da kendini muhafaza
edecektir.”(Beyzâde, aynı yer)
Müellif, aynı zamanda sâlikin, Kelime-i Tevhid zikrini veya Kur’an-ı Kerim’den en az bir
23
hizb kadar okumayı kendine vird haline getirerek sülûkünü tamamlamaya çalışabileceğini
belirtir. Bunu yapan sâlik Hz. Peygamberi hayal edecek ve onun ruhaniyetinden manevi olarak
istifade etmeye çalışacaktır.(Beyzâde, aynı yer)
Beyzâde Mustafa Efendî ikinci meselede yani şeyhi(mürşidi) vefat etmiş olan bir sâlikin
nasıl sülûk edeceğine açıklık getirmiştir. Şeyhi veya mürşidi ahirete göçmüş olan(kendi tabiri ile
Allah’ın komşuluğuna ve cennet bahçelerine göçmüş olan) sâlik için sülûkünü şöyle ifade
etmiştir;
“Bu durum çokça vaki olmuş bir durumdur. Nitekim Bâyezîd-i Bistâmî
Ca’fer es-Sâdık’ın ruhaniyetlerinden istifade etmiştir. Bâyezîd onun dönemine
yetişememiş ve onu görmemiştir, ancak onun ruhaniyetinden istifade etmiştir.
Buna benzer bir şekilde Ebu Hasan Harakanî de Bâyezîd-i Bistâmî’nin
döneminde yaşamamasına rağmen ondan istifade etmiştir.”(Beyzâde, 1264, s.
121-122)
Bu sözlerine birkaç veliyi daha örnek göstererek mürşidi vefat etmiş olan sâlikin sülûkünü
nasıl tamamlaması gerektiğini izah etmiş ve geçmiş meşayihin ruhaniyetinden istifade etmenin
bir diğer yolundan da bahsederek bu konuyu tamamlamıştır.(Beyzâde, 1264, s. 122)
Müellifimiz risâlenin son bölümünde hayatta olan bir mürşidin ruhaniyetinden istifade
etmenin imkânı üzerinde durmaktadır. Hayatta olan ancak sâlik ile görüşme imkânı olmayan bir
mürşitten nasıl istifade edileceğini ayrıntılı bir şekilde dile getirerek bunun şu şekilde
uygulanacağını dile getirmiştir;
“Mürşid, sâlike tarikatın gereklerinden olan virdlerin nasıl
yapılacağını ve nelere riayet etmesi gerektiğini belirttiği bir mektup ile ona
bilrir ya da mürşid, yanında bulunanlardan bir dostunu veya bir müridini
sâlike vekil göndererek sülûkünü tamamlamasına imkân sağlar. Bu vekil o
kişiye tarikatın virdlerini ve bu virtlerden hâsıl olacak faydaları ona izah
ederek bildirecektir.” (Beyzâde,1264, s. 123)
Beyzâde Mustafa Efendî, hayatta olan bir velinin ruhaniyetinden istifade etmenin vefat
eden bir velinin ruhaniyetinden istifade etmekten daha kolay olduğunu belirtmiştir. (Beyzâde,
1264, aynı yer) Bunları belirttikten sonra bu konuda kendi bildiklerinin bunlar olduğunu hakiki
ilmin Allah (c.c) katında olduğunu dile getirerek risâlesini bitirmiştir.
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Sonuç
Ahıska ve Ahıskalılar, Osmanlı döneminde en ihtişamlı ve huzurlu zamanlarını
yaşamışlardır. Bu dönem içinde birçok âlim, İstanbul-Ahıska arasında mekik dokuyarak bölgenin
İslam kültürü ile ihya olmasına vesile olmuşlardır. Bu büyük ulamalardan biri de hiç şüphesiz
âlim, edip ve aynı zamanda mutasavvıf olan Beyzâde Mustafa Efendi’dir. Nakşibendi
ulemasından olduğunu bildiğimiz Ahıskavî, kendi dönemi içinde hatırı sayılır âlimlerdendir.
Aldığı eğitim ve icazetler üzerine yetiştirdiği öğrencileri ile de büyük bir hazinedir. Hem dini hem
edebî ilimlerde dikkat çeken özelliği ile Beyzâde Mustafa Efendi Ahıska için büyük ve manevi
bir mirastır.
Bu amaç doğrultusunda da bu büyük âlimin özellikle tasavvuf açısından çok mühim
gördüğümüz sülûka dair risâlesini inceledik ve onunla ilgili ulaştığımız bilgileri sunmaya çalıştık.
Tarikatların kendi seyr û sülûk talimini ele alan bu tarz eserler kütüphanelerde çokça
bulunmaktadır. Tanıtmaya çalıştığımız eser, içerdiği konu bakımından diğer eserlerle farklılık arz
etmekte bu da eseri önemli kılmaktadır. Eser yazıldığı dönemde sorulan tasavvufî sorulara ve
konulara ışık tutarken aynı zamanda müellifin bilgi birikimi ve Arapça diline olan hâkimiyetini
de bizlere göstermektedir. Müellif ele aldığı konuları ayrıntılı ve örneklerle izah etmiştir. Bunu
dile getirirken de sade ve akıcı bir dil kullanmıştır.
Birçok nüshasına ulaştığımız bu eser; ileride yapılacak bir tahkik çalışması ile nüshalar
arasındaki farklılıklar giderilerek yeniden neşredilmesi, tasavvuf camiası ve özellikle de
Ahıskalılar için bir iftihar kaynağı olacaktır.
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ERZİNCAN’DA BULUNAN AHISKA TÜRKLERİNİN DÎNÎ DURUMLARI
THE RELIGIOUS STATES OF MESKHETIAN TURKS IN ERZINCAN
Adem DÖLEK*
Özet
Bir milleti millet yapan, sahip olduğu medeniyet, kültür ve dînî inançlarıdır. Bunlar aynı zamanda
milletleri de birbirinden ayıran en bariz özelliklerdir. Aynı zamanda bir millet içerisinde farklı dînî
inançlara sahip olanlar da olabilmektedir. Buna rağmen aynı kökten gelen nesillerde genel itibariyle kültür
ve din birliği ağırlık kazanmaktadır.
Ahıska Türkleri, İslâm dînini kabul etmişlerdir ve müslümandırlar. Bu sebeple genel itibariyle
gelenekleri, örf ve âdetleri İslâmî inançla ve yaşayışla alakalıdır.
Bu tebliğimizde Erzincan’a hicret eden ve soydaşımız olan Müslüman Ahıska Türklerinin sahip
oldukları inanç bakımından İslâm Dînini nasıl ve ne şekilde öğrendikleri, inançlarını ne kadar
yaşayabildikleri ve koruyabildikleri konusunda kendileri ile şifahî olarak fikir teâtîsinde bulunup dînî
durumlarının ve bu konuda yapılması gereken ihtiyaçların karşılanmasında nelerin yapılabileceğinin tesbiti
ele alınacaktır.
Anahtar Kelime: Ahıska, Türk, dînî.
Abstract
What makes a nation is its civilization, culture and religious beliefs. At the same time, these are
the most distinctive features that distinguish on nation from the others. Furthermore, there may also be
people with different religious beliefs in a nation. In spite of this, culture and religion unity gains
importance, in general, in generations with the same origin.
The Meskhetian Turks have embraced Islam, and they have been Muslims for a long time. For that
reason, their traditions, manners and customs are generally associated with Islamic beliefs and manners.
In this paper, it was determined how the Muslim Meskhetian Turks who migrated to Erzincan and
whom we have been cognates learned Islamic knowledge, to what extent they could fulfill and protect
their belief, and what could be managed on meeting their needs on their religious status bouncing the
ideas orally.
Key Words: Meskhetian Turks, Religious

Bir milleti millet yapan, sahip olduğu medeniyet, kültür ve dînî inançlarıdır. Bunlar aynı
zamanda milletleri de birbirinden ayıran en bariz özelliklerdir. Aynı bir millet içerisinde farklı
dînî inançlara sahip olanlar da olabilmektedir. Buna rağmen aynı kökten gelen nesillerde genel
itibariyle kültür birliği ağırlık kazanmaktır.
Erzincan’a gelen Ahıskalı kardeşlerimiz, 429 aile ve 2 bine yakın nüfustan oluşmaktadır
ve Üzümlü İlçesi ile Geyikli beldesinde bulunan TOKİ konutlarına yerleştirilmişlerdir.
Ahıska Türkleri1, İslâm dînini kabul etmişlerdir ve Müslümandırlar. Bu sebeple genel
itibariyle gelenekleri, örf ve âdetleri İslâmî inançla ve yaşayışla alakalıdır.
Ukrayna’dan Erzincan’a hicret edip gelen Ahıskalı Türk kardeşlerimiz, ülkemiz ve
Erzincan’ımız için bir şeref toplumuzdur. Bu muhacirlerin bağrına basan Ensar Erzincan’ımız
için de ayrı bir şereftir. Bu vesile ile hem ülkemizin idarecilerine hem de yerel idarecilerimize ve
*
1

Prof. Dr., Erzincan Ünv. İlahiyat Fakültesi, Erzincan/TÜRKİYE
WWW. Ahıska Türkleri ve Ahıska Bölgesi hakkında geniş bilgi için bkz. Zeyrek, Yunus, Ahıska Bölgesi ve Ahıska
Türkleri, Ankara, 2001, iletişim tarihi, 09.04.2017; htts//tr. Wikipedia.org/Wiki/Ahıska_Türkleri, iletişim tarihi,
09.04.2017
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halkımıza şükranlarımızı ifade etmek isteriz.
Bu sempozyum vesilesiyle muhacir Ahıskalı kardeşlerimizle ve soydaşlarımızla hem
tanışma hem de dînî konularında fikir alış verişinde bulunduk. Onların dînî bilgileri, dînî
yaşayışları, örf ve âdetleri ile ilgili çok güzel bilgiler elde etmeye çalıştık. Edindiğimiz bu bilgileri
sizlerle paylaşmak ve bu soydaşlarımızı, dînî konuda daha ileri nasıl götürebileceğimizin tezlerini
belirtemeye çalışacağız.
Biz bu çalışmayı yaparken Üzümlü Müftülüğüne başvurarak muhacir soydaşlarımızla dînî
konularda bilgi alışverişinde bulunacağımızı, onlarla daha iyi nasıl iletişim kurulabileceğimiz
hususlarında istişareler yapabileceğimiz ile ilgili müracaatta bulunduk.
Bunun üzerine muhacir kardeşlerimizle birebir veya grup hâlinde muhabbet ortamında
kendilerine şu soruları sorduk:
1-Din denilince ne anlıyorsunuz?
2-Dînî bilgilerinizi kimden ve nasıl öğrendiniz?
3-Dînî konudaki bilgileriniz nedir? Kendinizi yeterli görüyor musunuz?
4-Türkiye’ye (Erzincan’a) geldikten sonra dînî konularda bir problemle
karşılaştınız mı?
4-Türkiye’ye gelmeden ve geldikten sonraki hayatınızda dînî özgürlükleriniz
konusunda ne dersiniz?
Kendileriyle görüştüğümüz Ahıskalılar, yönelttiğimiz sorularla ilgili şifâhî olarak
bildiklerini ve duygularını bizlere ifade ettiler. Şimdi alabildiğimiz bilgileri arz etmeye çalışalım:
Öncelikle şunları hemen ifade edelim ki, buradaki Ahıskalılar, 1944’te Gürcistan’dan
Özbekistan’a hicret ettirilmişler, oradan da 1990 yıllarında Ukrayna’ya göç etmişlerdir.
“Özbekistan’da ilk iş, okumaktı” Yani okuma ve tahsil işi, her şeyin önünde gelir. “Az işle, çok
oku, rahatla oku, derlerdi.” diyorlar.
Ahıskalılar, İslâm’a inanmaktadırlar, yani Müslümandırlar. Din denilince de tabiatıyla
müntesibi oldukları İslâm’ı ve Müslümanlığı anlamakta ve Müslüman olduklarını söylemektedir.
Dîni nasıl öğrendikleri hususuna gelince; geçmişlerinden medrese mezunu olan kadın ve
erkek kişilerin olduğunu ve bunlardan öğrendiklerini söylüyorlar. Mesela, molla Rıza (1884
doğumlu) bunlardan biri, İstanbul’da medresede okumuş ve icazetli bir âlim imiş.
Rusya’da uzun süre kalmalarına rağmen örf ve âdetlerini kaybetmemeye gayret
göstermişler, tevhid inancına mümkün mertebe sahip çıkmışlardır. Geçmişlerinden ve
büyüklerinden öğrendikleri dînî geleneklerini yitirmemeye çalışmışlardır. Bu inançları
bakımından önemli bir durumdur. Bunda birbirlerine olan sıkı tutkunluklarının tesiri çok
büyüktür.
Rusya’da kılmalarının namaz yasak olduğunu, oruç tuttuklarında da tutanların ellerini tutup
ağızlarına su dökerek oruçlarını bozdurduklarını belirtmektedirler. Hatta bunu oruçlu olup
olmadığını sınamak gayesi ile de yapmışlar. “Allah yok” dedirtmişler. Ama “Buna rağmen
dînimizi ve inancımızı kaybetmedik” diyorlar.
Özbekistan’da bunlar tek vücut olmuşlar, aynı durumu Ukrayna’da devam ettirmişlerdir.
Birbirlerine bağlılıkları onların kültürlerini ve inançlarını devam ettirmede en büyük etken
olmuştur. Ukrayna’da kendilerine iyi davranıldığını söylüyorlar ve Ukrayna’ya göç ettikleri ilk
zamanlarında kendilerine yiyecek içecek getirmişler, fakat et getirmemişler, “Müslümanlar
domuz eti yemezler” diye. Bunun yerine kesip yemeleri için canlı sığır vermişler.
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Kur’ân Okuma Durumları
Dîni yaşama konusunda içlerinde namaz kılan ve oruç tutanlar vardır. Bunlardan bazıları
beş vakit namazlarını kılarken çokları sadece Cuma namazlarını kılmaktadırlar. Bunların, dîni
öğrenmelerinde etkin olan, geçmişte içlerinden yetişen âlimlerin olduğu gibi özellikle Kur’ân
okumayı bilen kadınların, çocuklarına bildiklerini ezberden öğretmeleri sebebiyle az da olsa
namaz duâları ile namaz kılabilecek kadar birkaç kısa sûre bilmektedir. Mesela 75 yaşında bir
nine ile tanıştık, Kur’ân’ı ve namaz dualârını annesinden öğrenmiş.
“Dünyayı bilmiyorsun, Kur’ân’ı bilmiyorsun ne işe yarar” diyorlar. Ama maalesef
çoğunluk Kur’ân okumayı bilmiyor.
Genelde kadınlar Kur’ân okumayı biliyorlar ve okumaya da devam ediyorlar. Zaman
zaman evlerde ve müftülüğümüzün tahsis ettiği Kur’ân Kurslarında toplanıp merasim yapma
tarzında Kur’ân okuyup dua ediyorlar. Yine biri vefat ettiğinde cenaze evinde vefatın yedinci,
kırkıncı ve elli ikinci günlerinde Kur’ân okuma âdetleri bulunmaktadır. Dînî geleneklerin
korunmasında ve devam ettirilmesinde bu merasimlerin tesirinin büyüklüğü inkâr edilemez bir
gerçektir.
Erkeklerden bazıları Kur’ân okumayı biliyor, bazıları ise namaz sûrelerini ve duâlarını
ağızdan öğrenmişler, namazlarını kılacak kadar birkaç sûre bilmektedirler. Bunun en önemli
gerekçelerinden biri, Özbekistan’da bulundukları zamanlarda evlerde Kur’ân bulundurmak
yasakmış, onlar da bildiklerini ezberden tekrar tekrar okumak suretiyle hem Kur’ân okumuş
oluyorlar hem de çocuklarına öğretiyorlar. Bunlardan eğitimli biri zat: “Ben Kur’ân’ı annemden
ve kayın validemden öğrendim, Özbekistan’da iken Kur’ân bulundurmak yasaktı, ezberden
okunurdu ve cenaze evlerinde hocalar saatlerce Kur’ân’ı ezberden okurlardı.” demektedir.
Anlattıklarına göre Özbekistan’da bulundukları zaman içlerinde bulunan Gevher teyze de
(120 yaşlarında), bazı kadınları ve kendine yakın akraba olan erkeklere Kur’ân öğretmiştir.
Kadınlar, Kur’ân’ı evlerde okutmuşlar. Kadınların dînî gayretleri erkeklerden fazla olduğu
görülmektedir.
Yine içlerinde Gafur hoca dedikleri ve Kur’ân’ı iyi bilen bir zat da Kur’ân öğretmiştir.
İçlerinde Kur’ân hâfızları bulunmamaktadır. Varsa da onları sürgün ettiklerini belirtiyorlar.
Üzümlü İlçesindeki Ahıskalıların çocuklarından, hafta sonlarında (Cumartesi-Pazar
günleri), elli civarına kız çocuğu, Akyazı Kız Kur’ân Kursu’nda Kur’ân eğitimi almaktadırlar.
Beşiktaş Camii Kur’ân Kursu’nda elli civarında kadın, Kur’ân okumaya devam etmiştir.
Buradaki Ahıskalılar, dîne karşı değiller, çokları çocuklarını Kur’ân öğrenmeye
göndermektedirler.
Üzümlü’nün Yunus Emre Mahallesi Ensar Camii’nde de yine hafta sonu erkek çocuklara
yönelik Kur’ân eğitimi verilmektedir. Ancak erkek çocukların azınlıkta olduğu görülmektedir.
Yine büyüklerden erkeklerin de Kur’ân okuma konusunda da daha az gayretli oldukları bir
geçecektir.
Şahsî olarak, ilçe müftümüzün müsaadeleriyle Ahıskalıların ikamet etmekte olduğu
Geyikli Mahallesi Ensar Camii’nde ve Yunus Emre Mahallesi Ensar Camii’nde birer cuma vaazı
yaparak onlara Kur’ân okumanız gerektiği konusunda sohbetler yaptık ve ihtiyaç duyduklarında
bu konuda kendilerine yardımcı olabileceğimizi bildirdik.
Namaz Kılma Durumları
Gerek müşahede ettiğimiz kadarıyla gerekse kendi ifadelerine göre erkeklerden namaz
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kılanlar da var, kılmayalar da. Beş vakit namazı kılanlar azınlıkta olmakla birlikte Cuma
namazlarını kılanlar daha fazladır. Kadınlar, namaz konusunda erkeklere göre biraz daha
hassastırlar.
Kanaatimce namaz kılanların az olmasının sebebi, namazın önemi konusundaki bilgilerinin
azlığı ve yeteri kadar dînî bilgiye ve şuura sahip olmamalarının etkisi bulunmaktadır.
Büyüklere Saygıları
Büyüklere saygı son derece önem arz etmektedir. Bununla ilgili beni duygulandıran bir
gözlememi anlatmak isterim. Ahıskalılardan birinin evinde birkaç arkadaşla oturuyor ve
araştırmamızla ilgili konuşuyorduk. Ev sahibinin ağabeyi de gelecekti, ev sahibi, ağabeyinin
geldiğini görünce bize “müsaade ederseniz, ben ağabeyimi kapıda karşılamam gerekir. Çünkü o
bizim büyümüz” dedi ve hemen dışarı çıkarak ağabeyini dışarıda karşıladı.
Büyüklere saygı dinimizin gereğidir ve dinden kaynaklanan bir geleneğimiz bu. Zira
Rasûlüllah (sav) “En büyük kardeş, baba yerindedir./”األكبر من االخوة بمنزلة االب2 buyurmuştur. Bir
başka hadîste de “Büyük kardeşin, küçük kardeşleri üzerindeki hakkı, babanın çocuğu üzerindeki
hakkı gibidir./”حق الكبير االخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده3
“Dînî gelenekler orada da burada da hemen hemen aynı ama bizde kadınlar daha dindardır.”
diyorlar.
Ahıskalılar normalde sağlıkçı olanların dışında kadınları çalıştırmazlarmış, ancak burada
geçim sıkıntısından dolayı çalıştırmak durumunda kaldıklarını söylüyorlar.
Cömertlik Durumları
Cömertliğin dînimizde ve geleneğimizde büyük bir önemi vardır. Kur’ân ve hadislerde
cömert olmaya oldukça fazla yer verilir ve büyük teşviklerde bulunur.
Müşahede ettiğimiz kadarıyla Ahıskalılar hem misafirperverler hem de çok cömerttirler.
Kendilerine misafir olduğumuzda bizleri evlerinde ağırladılar ve hemen yemek ve çay ikram
ettiler. Âdeta yemediler yedidiler. Yemek yedirmenin kendileri için büyük önem arz ettiğini
söylemektedirler. Ve şöyle derler: “Eve kim misafir olursa hemen sofra serilir ve yemek ikram
edilir, hatta Ramazan’da bile sofra serilir ki, gelen kişi oruç değilse yemek yesin diye”.
Böyle bu özelliklerinin kültür olarak hem inançlarından hem de geleneklerinden aldıkları
ve devam ettirdikleri güzel bir özellik olarak dikkati çekmektedir.
Evlilik Durumları
Ahıskalılar’da kabile içi evlilik âdeti vardır. Genel olarak kızlar 17 yaşından, erkeklerde
20-25 yaşından sonra evlenmeleri gerekir. 15-16 yaşlarında evlendirilen kızlar da vardır. Kanuni
olarak evlenme yaşı, 18’dir.
Kendileri, kabileleri dışına kız vermezler, amca, hala, teyze ve dayı çocukları da birbirleri
ile evlenemezler4.
Kız verme konusunda ana-babanın razı olması gerekir, kız oğlan birbirlerini ne kadar
severse sevsinler, ailenin takımları yani büyükleri razı olmazsa evlenemezler. Evlilik hususunda
Beyhaki, Ahmed b. el-Hüseyin, Şuabu’-l-İman, (Thk: Abdulali Abdulhâmid, Hâmid,) Riyad, 2003, X, 314.
Beyhaki, Şuabu’l-İman, X, 314.
4 İslâm’a göre, hala, dayı, teyze ve amca çocuklarının birbirleriyle evlenmeleri caizdir. Rasûlüllah (sav) de halasının
kızı Zeynep bintu Cahş ile evlenmiş, kızını da Amcasının oğlu Hz. Ali’ye vermiştir.
2
3
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kendi içlerinde tutkunlukları vardır. Yabancıya ve başka dinden onlara kız verilmez. Kirvenin kızı
ve oğlu ile evlenemez. Çünkü kirve kardeş gibi kabul edilmektedir. Hâlbuki bu durum, İslâm
Dîninde olmayan bir âdettir.
Cenaze Merasimleri
Cenaze merasimleri aynı Türkiye’de olduğu gibi. Farklı olarak mezar kazanlara yemek
verilmesi âdetleri vardır, ölünün 52. gecesi merasimleri vardır. Cenazesi olan eve, akrabaları ve
yakınları tarafından üç gün yemek getirilir. Üç gün yemek getirme âdeti dinimizden gelen güzel
bir âdettir. Bu âdeti devam ettirmektedirler.
Kişi öldükten sonra devir yapılması âdeti, Özbekistan’da varmış ancak Ahıskalı hocalar
kendilerinden ve Özbeklilerden bunu kaldırmışlar.
Dînimizde cenazenin, 7., 40. ve 52. gecelerinde merasim yapma olmamakla birlikte
sonradan âdetlerimize girmiştir. Bazı yörelerde bu merasimler icra edilmektedir.
Rahatsız Oldukları Durumlar
Geyikli mahallesindeki kendilerine yakın olan Hz. Ömer Camii’ne namaza gittiklerinde
kendilerinden bir zaman önce gelip oraya yerleşen Şavaklı denilen vatandaşlarımızın onların
geldiği camiiye gelmedikleri ve bundan çok rahatsız olduklarını belirttiler. Esas itibariyle bu
durum, dînen de uygun olmayan bir durumdur.
Bir diğer nokta, toplu taşıma vasıtasına bindiklerinde Ahıskalılar kendi arlarında Rusça
konuştuklarında Şavaklıların “Neden yabancı dil konuşuyorlar” diye bundan rahatsız olduklarını,
hâlbuki kendilerinin de kendi aralarında Türkçe değil Kürtçe konuştuklarını buna rağmen
Ahıskalılara tavır aldıklarından çokça üzüntü duyduklarını belirtmektedirler. Yine kendileri oruç
tutmuyorlar ama bizler oruç tutmadığımızda bize kızıyorlar, derler.
Bir üçüncü konu da “Bunlar bizim işimizi elimizden alacaklar” deyip ileri geri
konuştuklarını ve bu duruma da üzüldüklerini belirttiler. Ancak olumsuz görülen bu durumların
fazla kalmadığı aksine insanların birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye, birbirleri ile kaynaşmaya
başladıkları görülmektedir.
Ahıskalılar kendilerinin çalışkan olduğunu, “Devlet buralarda bize boş yerler versin, biz
oraların hepsini orman yaparız, biz buraya çalışmaya geldik, buranın insanları tembeldir”
demektedirler.
Ahıskalılar, Erzincan’daki insanların gerek siyaset gerekse meslek ve meşrep konusundaki
ayrımcılık ifade eden “Bizdendir, sizdendir” sözlerini kendilerini üzdüğünü belirtmektedirler ve:
“Biz Türk olmakla birlikte Müslümanız ve biz buraya Müslüman ülke diye geldik, biz Allah ile
bozulmazık. Ukrayna da yandaşlık ve torpil yoktur, işini yapanı beğeniyorlardı, tercih ediyorlardı.
Burada bizim için olan belirsizlik adamı öldürüyor, Özbekistan’da Ahıskalılar, özgüveni
yitirmediler, o kadar zulüm içinde dinlerini kaybetmediler, “Memur olmak için komünist olmak
lazımdı, buna rağmen bizler Rusya’da dilimizi, dînimizi ve âdetimizi yitirmedik” demektedirler
“İnsan umduğu yerden küser” diyorlar ve kendilerinin Türkiye’ye geldiklerinde burada
yaşayan akrabalarının olduğunu ancak kendilerini arayıp sormadıklarından üzüldüklerini
belirtmektedirler.
Sonuç
Erzincan’a gelen Ahıskalı kardeşlerimiz, Üzümlü İlçesi ve geyikli beldesinde bulunan
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TOKİ konutlarına yerleştirilmiş olup 429 aile ve 2 bine yakın nüfustan oluşmaktadır.
Şifahî ve gözleme dayalı olarak yaptığımız araştırmaya göre, Ahıska Türkleri dînî inanç
bakımdan Müslümandırlar, Sünnî ve Hanefîdirler. Dîni yaşama bakımından bir kısmı beş vakit
namazlarını kılarlarken bir kısmı da Cuma namazlarını kılmaktadırlar. Kadınlar, erkeklere göre
dini yaşama bakımından daha hassastırlar, kadınlardan Kur’ân okuyanlar, erkeklere göre daha
fazladır. Ramazan ve Kurban bayramlarına önem vermektedirler, büyüklere saygı göstermek ve
gelen misafirlere ikramda bulunmak çok önemlidir. Cenaze merasimlerinde cenaze evine
yakınları tarafından üç gün yemek getirilir, cenaze için üçüncü, yedinci, kırkıncı ve elli ikinci
günleri merasimleri yapılır, Kur’ân okutulur ve yemek ikramı yapılır, cenazenin kabrini kazanlara
defin sonrasında yemek ikram edilir.
Kabile içi evlilik esastır. Kabile dışına kız verilmez. Kirvenin çocuklarıyla kız veya oğlan
evlendirilmez. Çünkü onlar öz kardeş kabul edilir. Yine amca, hala, dayı, teyzekızları ile
evlenilmez.
Ahıskalılar, yıllarca komünizm rejimi altında yaşamlarına rağmen inançlarını, dînî
geleneklerini ve kültürlerini kaybetmemişlerdir.
Ahıskalılar çalışkan ve gayretli insanlardır. Kendilerine çalışabilecekleri imkânların ve
arazilerin tahsis edilmesini beklemektedir. “Ondandır, bundandır” şeklindeki ötekileştirici
söylemlere karşı üzüntülerini bildirmektedir. Çünkü kendilerinin bu ülkeyi soydaş ve Müslüman
olduğu için tercih edip geldiklerini söylemektedir. Maddî imkânsızlıkların dışında dîni öğrenme
ve yaşama hususlarında bir engelin olmadığında hemfikirdirler. Bunun için de devletimize
milletimize ve müftülüklerimize müteşekkirdirler.
Sonuç olarak dîni bakımdan bizim onlara yapabileceğimiz konusu ise Müftülük, İmamHatip ve İlahiyat camiası olarak, Allah adına, içten samimi olarak maddî ve mânevî olarak
olanlarla ilgi ve alakayı artırmak, büyüklere ve küçüklere dînî konularda sağlam ve doğru şekilde
İslâm’ı anlatmak olacaktır. İsteyen ailelerin küçük çocuklarının Kur’ân Kurslarında okumalarına,
orta ve lise öğrencilerin İmam-hatip Liselerinde okutulması, liseyi bitirenlerden isteyenlere
İlahiyat Fakültelerine yönlendirilmesi ve istediklerinde kendilerine özel olarak dînî konularda
yardımcı olunmasıdır.
Görebildiğimiz kadarıyla, erkeğinin-kadınının ve çocuklarının gerçekten dînî bilgilerinin
geliştirilmelerine çok ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, Müftülüklerimizin koordinesinde maddî ve
mâlî yardımların yapılarak eğitimlerine yardımcı olunması gerekmektedir. Zira kendilerinin de
ifade ettikleri gibi maddî ve mâlî durumlarının iyileştiğinde zihinlerinin rahatlayacağı ve dîni
yaşama ve dînî konularda yetişmeye daha çok imkân bulabileceklerdir.
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AZERBAYCAN AHISKA TÜRKLERİNDE DİNİ BİLGİ DÜZEYİ VE
KAYNAKLARI
RELIGIOUS KNOWLEDGE LEVEL AND ITS SOURCES IN AZERBAIJAN
MESKHETIAN (AHISKA) TURKS
Hayri ERTEN*
Özet
1944 Yılının kışına girerken ansızın yurtlarından gerekçesiz yere binlerce km uzağa ağır hava ve yol
şartlarında sürülerek diasporada yaşamak zorunda kalan Ahıska Türklerinin bir kısmı büyük çabalarla
Azerbaycan’a kadar gelebilmeyi başarmıştır. Bu sosyo-kültürel ortama bir de Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliğinin baskıcı, polisiye ve ateist yönetiminin kısıtlamaları ve yasakları ilave edildiğinde
Ahıska Türklerinin dini bilgi düzeyleri ve dini bilgileri nerden alabildikleri konusu önem kazanmaktadır.
Bildiri Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türklerinden anket ve görüşme veri toplama teknikleriyle
elde edilen bilgilerden hareketle onların dini bilgi düzeylerini ve bu bilgilerini hangi kaynak veya
kimselerden aldıklarını, bu güne kadar ne kadarını taşıyabildiklerini ve bu nakil sürecinde nelerin etkili
olduğunu ortaya koymaya ve de analiz etmeye çalışacaktır. Analiz ve değerlendirmelerde istatistik frekans
ve yüzdelerinden de istifade edilecektir. Dini bilginin elde edilmesinde bu günün eleştiri konusu olan dini
merasimlerin sosyal ve siyasi kriz dönemlerinde insanların dini açıdan sosyalleşmelerinde nasıl bir işlev
gördüğünü kavramaya ve anlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca bildiri diaspora ve soykırım denilince bu
gün dünyada akla gelen bilinenlerin dışında da grupların olduğuna ve Ahıska Türklerinin de nasıl ağır
şartlara ve soykırıma maruz bırakıldıklarına dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Dini Bilgi, Dini Kaynak, Azerbaycan
Abstract
During the time entering the winter of 1944, some group of Meskhetian Turks who were suddenly
driven thousands of miles away from their land under heavy air and road condition, and forced to live in
the diaspora, somehow managed to come to Azerbaijan with great effort. When the constraints and
prohibitions of the oppressive, detective, and atheist administration of the Soviet Socialist Republics Union
are added into this socio-cultural environment, the subject of how Ahiska/Meskhetian Turks obtain their
religious awareness and level of religious knowledge gains importance.
The paper, based on the information gathered from survey and interview data collection techniques
on Meskhetian Turks living in Azerbaijan, will reveal and analyze their level of religious knowledge, the
sources or people from whom they have received this knowledge, the degree of transmission of religious
knowledge up to the present and the factors affecting transmission process. Statistical frequencies and
percentages will also be used in analyzes and evaluations. Our paper will help us to conceptualize and
understand how religious ceremonies which have been the main target of criticism in the acquisition of
religious knowledge in recent history, can actually be functional during periods of social and political crisis.
In addition, the paper points out that when it comes to diaspora and genocide, there are groups other than
the ones that come to mind in the world and shows how Ahiska Turks were also exposed to heavier
conditions and slaughter compared to others.
Key Words: Ahıska/ Meskhetian Turks, Religious Knowledge, Religious Sources, Azerbaijan

Bütün dinler genellikle mensuplarının kendisi hakkında bilgi sahibi olmasını talep ederler.
Zira dini bilgi ile inanç arasında sıkı bir münasebet bulunmaktadır. Dini bilgi inananları
yönlendirme ve etkileme niteliğine sahiptir. Onların yaşamında neyin en önemli ve ilginç olduğu
hakkında bilgi verirler1.Musevilikte Yahudi tarihini ve şeriatını bilmek gerekir. Hıristiyanlıkta kutsal
*
1

Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fak., Konya-Türkiye, ertenhayri@hotmail.com,
Bkz. Roberto Cipriani, Din Sosyolojisi Tarih ve Teoriler,Çev. Ali Coşkun, Rağbet Yay., İst., 2011, s.156.
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metinle münasebet çok önemlidir.2D. Krech ve R. S. Crutchfild inancı, “Ferdin dünyasının bir yönüne
ait idrak ve bilgilerin devamlı bir organizasyonudur”3 şeklinde tanımlarlarken inançla bilgi arasındaki
ilişkiye dikkat çekmişlerdir. Örneğin bir kişi –dünyayı hiç küre şeklinde görmemiş de olsa- dünyanın
küre şeklinde olduğuna; fezada dünyadan çok uzak bir yere gittiği takdirde bu şeklin bir top, portakal
veya ay gibi kürevi olduğunu göreceği ümidi ve bilgisiyle inanır. İnanç, bilgi, kanaat ve imanı da
içeren bir muhteva taşımaktadır. Nitekim insanlar günlük lisanda bir bilgi, kanaat ve iman sahibi
olduğunu “inanıyorum” diyerek ifade etmektedir.4
İlahi dinlerin inananlarının asgari düzeyde de olsa bilmelerini istediği temel inanç ilkeleri ve
kutsal olduğu düşünülen metinleri bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in kendisini tanımlamak için
seçtiği kelimenin dahi bilgi temelli olması İslam’ın bilgi boyutuna verdiği önemi
göstermektedir.Gerçekten de iman; akıl, bilgi ve düşünce temelinden yoksun, salt Tanrı’nın
hidayetiyle gerçekleşen bir hal değildir. İnsanların inanç esaslarına karşı takındığı inkar veya inanma
tutumunun her ikisi de işitme ve görme yetileriyle de beslenmekte, düşünme, anlama, kavrama ve akıl
yürütme süreçleri sonunda (İslam’da Allah’ın da hidayet etmesi veya etmemesiyle) ortaya
çıkmaktadır5.
Bu meyanda siyasal ve dinsel alanda baskı ve yasaklar altında ve diaspora şartlarında yaşayan
Ahıska Türklerinin temel dînî bilgi açısından durumlarının belirlenmesi din sosyolojisi yönünden
önem arz etmektedir. Bu tespitler gerçekte baskılar altında ve komünist yapılanmada dahi dinin
varlığını devam ettirip ettiremediğini anlamaya da katkı sağlayacaktır. Temel dînî bilgilerini ortaya
koyabilmek için anket formunda Azerbaycan Ahıska Türklerine hazır yazılmış bilgiler yerine açık
uçlu sorular da sorulmuş ve cevaplarını yazmaları istenmiştir. İlk olarak da öğrenilmesi kolay olsun
diye formülleştirilmiş olan iman esaslarıyla ilgili bilgi düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. “İmanın
şartları nelerdir”? Sorusuna verilen cevaplar Grafik 1’de görülmektedir.
Grafik 1: İmanın Şartlarını Bilme Düzeyleriyle İlgili Dağılım

Grafik 7: Örneklemin İmanın Şartlarını Bilme Düzeyleriyle İlgili Dağılımı
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Grafik 1’den Azerbaycan Ahıska Türklerinin % 86’7’sinin imanın şartlarının neler
olduğunubildikleri; tamamını doğru bir şekilde yazarak ortaya koydukları anlaşılmaktadır. % 1,4’ü
2

3
4
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imanın şartları denildiğinde kast edilenlerden beşini, % 0,6’sı dördünü, % 0,6’sı üçünü, % 0,3’ü ikisini,
% 1,7’si birini yazabildikleri ve % 8,7’sinin ise hiç birini yazamadıkları tespit edilmiştir. Başka bir
deyişle Azerbaycan Ahıska Türklerinin yaklaşık olarak on kişiden dokuzu imanın şartları denildiğinde
nelerden oluştuğunu bilirken; biri bilmemektedir. Bu esasların nelerden oluştuğunu bilmemelerinin
inanmadıkları anlamına gelmediğini ancak bu ifade ile neyin anlatılmak istendiğinin bilincinde
olmadıklarını belirtmekte yarar vardır. Örnekleme ikinci olarak “İslam’ın şartlarını yazınız?” şeklinde
yöneltilen soruya verilen cevapların dağılımı Grafik 2’de gözlenmektedir.
Grafik
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Grafik 2’e göre örneklemin “İslam’ın şartları” ifadesinden nelerin kast edildiğinin tamamını
(beşini) yazabilenlerin oranı % 69,9, dördünü yazabilenlerin oranı % 22,6, üçünü yazabilenlerin oranı
% 1,2, ikisini yazabilenlerin oranı % 0,9 ve birini yazabilenlerin oranı % 0,6’dır. İslam’ın şartları
ifadesinden nelerin kast edildiğini hiç bilmeyenlerin oranı ise % 4,9’dur. Azerbaycan Ahıska
Türklerinin yaklaşık % 93’ünün “İslam’ın şartları” ifadesinin ne anlama geldiğinin bilincinde olduğu
söylenebilir.
İlahi mesajı insanlara Allah’tan aktaran ve o mesajları onlara anlatan, açıklayan hatta pek
çoğunu hayatında bizzat yaşayarak gösteren peygamberlerdir. Peygamber bir din için çok önemlidir.
Onlar Allah’ın elçileri ve kuludur. Bu bağlamda Örneklem “Hz. Muhammet kimdir?” şeklinde
kendisine yöneltilen soruya “Allah’ın Elçisi ve kuludur” veya “İslam Peygamberidir” şeklinde cevap
verebilenlerle veremeyenlerin dağılımı Grafik 3’de görülmektedir.
Grafik 3: “Hz. Peygamber Kimdir?” Sorusuna Yönelik Verilen Cevapların Dağılımı
Grafik 9: Örneklemin "Hz. Peygamber kimdir?" sorusuna Yönelik Verdiği
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Grafik 3’aegöre örneklemin % 93,3’ü “Hz. Muhammet kimdir? Diye kendilerine sorulan
soruyu “Allah’ın kulu ve elçisidir” veya “İslam Peygamberidir” şeklinde cevaplayabildikleri, %
6,7’sinin ise bu manada bir cevap yazamadıkları tespit edilmiştir. Grafikten hareketle Azerbaycan
Ahıska Türklerinin on kişisinden dokuzunun Hz. Muhammed’in kim olduğunu dînî bağlamda bilinçli
olarak açıklayabildiği anlaşılmaktadır.
İslam Dininde ibadetlerin en başında namaz gelmektedir. Günlük beş vakit namaz, mükellef
olan her Müslüman için yerine getirilmesi gereken (farz) bir ibadettir. Bir Müslümanın günlük
yaşamında bu derece var olması gereken dînî bir olgu olan günlük namaz vakitlerinin isimlerini
örneklemden yazması istenmiştir. Bu bağlamda anket formunda kontrol sorusu işlevini de gören ve
örneklemin namazla alakalı basit bilgilerinin tespitini amaçlayan “Günlük farz namazların isimlerini
yazınız” şeklindeki soru ifadesine yönelik olarak yazılan cevapların dağılımı Grafik 4’de
görülmektedir.
Grafik 4: “Günlük Farz
Namazların İsimlerini Yazınız” İfadesine Yönelik Olarak Verilen
Grafik 10: Örneklemin "Günlük Farz Namazların İsimlerini
Olarak Verdikleri Cebapların
Cevapların Dağılımı Yazınız" İfadesine Yönelik
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Grafik 4’e göre örneklemin % 92,5’i günlük beş vakit kılınması farz olan namazların, %
0,9’unun dördünün isimlerini yazabildikleri görülmektedir. % 6,7’sinin ise günlük farz namazların
isimlerini yazamadıkları tespit edilmiştir. Bu oran “hiç namaz kılmıyorum” diyenlerin oranından (%
11,4) daha düşük bir orandır. Namaz kılmadığı halde günlük farz namazların isimlerini bilebilecekleri
de düşünüldüğünde katılımcıların kendilerine sorulan soruları içtenlikle doğru şekilde cevapladıkları
anlaşılmaktadır.
Müslümanların inanç, ibadet ve temizlikleriyle sıkı ilişki içinde olan yerine getirmeleri gerekli
maddi ve manevi temizlik uygulaması Gusül/Gusl Abdestidir (Boy Abdesti). Lügat olarak Gasl,
yıkamak anlamına gelmektedir. Gusül, igtisal de, yıkanma anlamını taşımaktadır. Din deyiminde
gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) de
denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas durumlarının
sona ermesidir.6 Bu çerçevede her Müslümanın günlük yaşamında gusül abdestinin ne olduğunu
bilmesi gerekir. Örnekleme “Gusül abdesti nedir? Yazınız” şeklindeki anket formu sorusuna yönelik
olarak verdikleri cevapların dağılımına Grafik 5’de yer verilmiştir.
Grafik 5: “Gusül Abdesti Nedir? Yazınız” Sorusuna Yönelik Olarak Verilen Cevapların
Dağılımı

6

Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İst., Tarihsiz, s. 89.
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Grafik 11: Örneklemin "Gusül Abdesti Nedir? Yazınız"
Sorusuna Yönelik Olarak Verdikleri Cevapların Dağılımı
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Grafik 5’e göre örneklemin % 89’unun gusül abdestinin niçin gerektiğini ve nasıl alındığını
bildiği, % 11’inin ise bilmediği görülmektedir. Gusül abdestinin niçin gerekli olduğunu ve nasıl
alındığını bilmeyenlerin bir kısmının 12-15 yaş aralığını içerdiğini, bir kısmının da yazmaktan
çekindiğini, bir kısmının da yazma konusunda özellikle yaşlıların zorlandığını hesaba katmakta yarar
vardır.
İnsanların inancı, dînî tutumları ve ibadetleri, kazandıkları birikim ve bilgileriyle sıkı ilişki
içindedir. İnsanlar edindikleri bilgilerle idraklerini, zihinlerini, düşüncelerini ve fikirlerini geliştirirler
ve bunlar onların tutumlarının oluşmasına yardımcı olur. Bireyler davranışlarını bu tutumlarına uygun
şekilde gerçekleştirirler.7 Bu bağlamda Azerbaycan Ahıska Türklerinin dinin inanç esasları ve
ibadetlerine yönelik, tutumlarını ve davranışlarını temellendirebilecek kadar dînî bilgiye sahip
oldukları anlaşılmaktadır.
Burada dikkati çeken nokta Marksist ve Leninist toplum anlayışında dine yer tanınmamıştır.
SSCB, 1917 Bolşevik Devrimi ile bu anlayışauygun yeni bir toplumsal yapı oluşturma sürecine
girmiştir. Bu süreç hem katı seküler, hem de ateist bir yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Bu süreçte
S. S. Acquaviva’nın tabiriyle adeta “Tanrı için veya kutsal için hiçbir yerin bulunmadığı bir gece”8
başlamıştır. Bu yaklaşım SSCB’nde toplumda tek bir değişime dahi müsaade etmemiş; aynı zamanda
toplumun en temel örgütlenmesinin de Marksist ve kutsal karşıtı bir şekilde değişim çabasına neden
olmuştur. Bu değişim çabası bilhassa dinlerin etki gücünde bir zayıflamaya sebep olduğu gibi
haklarında bilgi sağlanmasının da yolunu kapatmıştır. Dînî bilgilerin pratikleriyle birlikte kolayca
sağlanabildiği mekanlar; sinagog, kilise ve mescitler kapatılmıştır. Özellikle Müslüman din bilginleri
sürgünlere hatta ölümlere mahkum edilmişlerdir. Bütün bu süreçleri yaşayan aynı zamanda bir de
diasporada yaşamak zorunda bırakılan Ahıska Türklerinin dînî bilgi düzeylerini bu seviyede
koruyabilmeleri, hem katı seküler anlayışın, hem de komünist kuramın aslında geçerliliğini yitirdiğine
dair öreklerden birini teşkil etmektedir.
Dînî Bilgilerin Kaynağı ve Tesir Düzeyi
İnsanlar inandıkları ve bağlandıkları dinin temel ilkeleri hakkında bilgi edinmek isterler. Fakat
onların dinleriyle alakalı bilgileri elde edecekleri kaynaklar çeşitlilik göstermektedir ve bu kaynakların
bazılarından daha fazla yararlanmakta veya etkilenmektedirler. Bu kaynakların etkinlik derecesi
toplumsal ortam ve şartlara göre ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Bu bakımdan Azerbaycan
Ahıska Türklerinin dînî bilgi ve dînî yaşayışlarına tesir eden en önemli kaynağın ne olduğu tespit
7
8

David Krech – Richard S Crutchfield, ss. 227-229.
Roberto Cipriani, a.g.e., s. 248.
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edilmeye çalışılmıştır. Bununla ilgili veriler Grafik 6’da gösterilmiştir.
Grafik 6’ya göre deneklerin dînî bilgi ve dînî yaşayışına en yüksek oranda onların aileleri
kaynaklık etmektedir. Din daha çok sosyalleşme sürecinde öğrenilmektedir. İnformel biçimde
insanların hayatına tesir eden ve önemli etkilere sahip kişi veya kurumlar sosyalleşme vasıtalarını
teşkil etmektedir. Aileler, arkadaşlar, okullar, öğretmenler, dînî bilgisi olan kimseler, mabetler ve
benzerleri hep birer sosyalleşme vasıtalarıdır. Aile bunların en önemlilerindendir. Bu bakımdan dînî
kimliğin şekillenmesi üzerinde aile biriminin derin etkisi bulunmaktadır. Dînî tutumların
şekillenmesinde aile tutumlarının özellikle de anne-babanın tutum ve davranışlarının en önemli
faktörler arasında yer aldığı şüphe götürmez bir gerçektir. Ancak ailenin çocuğun dînî bilgilenmesine
Grafik 12: Örneklemin Dini Bilgi ve Yaşayışına Etki Eden Kaynakların Dağılımı
kaynaklık etme derecesi
bir toplumun siyasi, ekonomik, kültürel ve dînî durumuna göre farklı
9
olabilmektedir.
Grafik 6: Dînî Bilgi ve Yaşayışına Etki Eden Kaynakların Dağılımı
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günümüzde din öğretiminin ihtiyaç hissettiği yetersiz imkan ve kaynaklar sebebiyle Ahıska Türkleri
için aile en yüksek düzeyde dînî kaynak olarak işlev görmekte (Grafik 6’ görüldüğü üzere; % 39) ve
onların dînî yaşayış ve kimliğinin oluşmasına etki etmektedir. İnsanlığın kültürel tarihi sürecinde aile,
doğaüstü açıklamalar konusunda birinci bilgi kaynağı olmaya devam etmektedir. Ebeveyn ve
akrabalar doğaüstü şeyleri yeni nesle öğretirler ve bu bilginin kaynağı zamansal ve birinci derecede
etkilidir. Ailenin yeni neslin dînî inançları ve pratikleri üzerindeki etkisi yapılan araştırmaların pek
9

Phil Zuckerman, Din Sosyolojisine Giriş, Çev. İhsan Çapçıoğlu- Halil Aydınalp, Birleşik Kitapevi, Ankara, 2006, ss.
87-90.
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çoğunda tespit edilmiştir. Phil Zuckerman’a göre de birey, dînî inanç, tutum ve davranışlarını, çok
kuvvetli bağlarla kendilerine bağlılık hissi duyduğu ebeveyn ve kardeş gibi kimselerden kazanmakta
ve özümsemektedir.10 Türk Aile yapısının temelinde bağlılık duygusu güçlü şekilde bulunmaktadır.11
Bu bağlılık diaspora şartlarında çok daha fazla güçlenmektedir. Dolayısıyla yeni neslin
sosyalleşmesinde etkili olan aile diaspora şartlarında en tesirli ve güçlü faktör olmaktadır. Ebeveyn,
kardeşler ve yakın akraba desteği hayatın tüm safhalarında devam etmektedir. Bu tip aile ilişkisi
örüntüsünde sosyo-kültürel ve dînî bilgiler, normlar ve değerlerin yeni nesle aktarıldığı kurum daha
çok aile olmaktadır. Ahıska Türklerinde de bunu gözlemlemek ve görmek mümkündür.
Azerbaycan Ahıska Türklerinin ikinci sırada etkilendikleri dînî bilgi kaynağını Grafik 6’ya göre
% 23,2 gibi bir oranla okudukları kitaplar oluşturmaktadır. Dînî bilgi elde etmek için okunan kitaplar
daha çok evlerde ve mescitlerde bulunan kitaplardır. Bunların önemli bir kısmını Kur’an-ı Kerim ve
ilmihal kitapları oluşturmaktadır. Örneklemin % 99,4’ünün evinde dînî bir kitap olduğu tespit
edilmiştir.
Üçüncü sırada % 13,6’lık nispetle etkilenilen bilgi kaynağını yakın çevrede dînî bilgisi olan
şahıslar teşkil etmektedir. Dinler hep toplumsal yaşam içerisinde var olurlar. İnsanlar tanıdık ve alışık
olanı tercih etmeye eğilimlidirler ve dînî tercihler de genellikle rutin dînî deneyimler yoluyla
pekiştirilirler. İnsanlar tanıdıkları kimselerden bildik dînî açıklamalarla daha çok huzur bulurlar.12
İnsanlar gündelik yaşamlarında ailevi bağların yanı sıra iş veya mahalle arkadaşlıkları, komşuluk ve
akrabalık gibi çeşitli ilişki ağları tarafından kuşatılmış bir sosyal çevre içerisinde yaşarlar. Bu sosyal
çevre içerisinde kendi tercihleri paralelinde münasebette bulunduğu kimselerden rol model olarak
veya özdeşleşmeye çalışarak etkilenirler. Ayrıca gerekli gördüklerinde onlardan dînî konularda hem
bilgi alarak, hem de birlikte ibadetlere katılarak dînî açıdan kendilerini geliştirme konusunda
yardımlarını almaktadırlar. Onları taklit ederek ve ayna benlik içinde benimseyerek
etkilenmektedirler.13 Diasporada yaşamış ve halen yaşamakta olan ve içine kapanmak zorunda kalan
bir topluluk olarak Ahıska Türkleri için bu durum önemli hale gelmekte ve daha çok geçerlilik
kazanmaktadır. Böylesi sosyal ortamlarda arkadaşlar da aile ve akrabaların haricine çoğunlukla
taşmadığından dînî bilgi kaynağı olarak oldukça düşük bir düzeyde ( % 0,3) kalmış gibi
görünmektedir.
Dördüncü sırada etkilenilen bilgi kaynağı % 12,5 gibi bir oranla mescitlerdir. Mescitler
İslam’da ibadet mekanları oldukları gibi aynı zamanda ilim öğrenilen merkezler olmuştur. Dînî
inancın, bilginin ve pratiğin birleştiği mekanlar olarak mescitler, günlük yaşamda sürekli lazım olacak
olan dînî bilgilerin özellikle yeni nesle kazandırıldığı ortak mekanlardır. Hassaten örgün eğitim
kurumlarının tatile girdiği yaz aylarında çocuklar mescitlerdeki kurslara giderek dînî bilgi ve pratikleri
öğrenmektedirler. Bağımsızlık öncesi mescitlerin neredeyse tamamının kapalı olması; ambar, ahır,
bahçe vs. yapılması ve dînî yasaklar sebebiyle buralardan dînî bilgi elde etme imkanlarının olmadığını
da belirtmekte yarar vardır. 1990 yılındaki bağımsızlık sonrasından günümüze kadar zaman zaman
küçük sıkıntılarla birlikte yaz aylarında çocuklar ve gençler mescitlerde Kur’an-ı Kerim okumayı ve
temel dînî bilgileri öğrenebilmektedirler. Ahıska Türklerinin yaşadığı yerleşim yerlerinde/köylerde
mutlaka mescit bulunmaktadır. (Örnek mescit ve kurs resimleri için bkz. Resim 1,2,3,4,5,6)
Örneklemin ortaya koyduğu verilere göre Azerbaycan Ahıska Türkleri, dînî bilgilerini beşinci

10 Phil

Zuckerman, a.g.e., ss. 91-92.
Kağıtçıbaşı, İnsan Aile Kültür, 3.bsk., Remzi Kitapevi, İst., 1996, s. 57.
12 Darren E. Sherkat, “Dini Sosyalleşme: Etki Kaynakları ve Araçların Etkileri”, Çev. Özcan Güngör, Turkish Studies,
Volume 8/3, Winter, Ankara, 2013, s. 282.
13 Yakup Coştu, Toplumsallaşma ve Dindarlık (Samsun Örneği), TDV Yay., Ankara, 2011, s. 98.
11 Çiğdem
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sırada % 6,1’lik oranla kendi mantıki arayışlarıyla elde ettiklerini ve ona göre dînî yaşamlarını
düzenlediklerini belirtmektedirler. Katılımcılar % 3,2 nispetle altıncı sırada radyo ve televizyon gibi
kitle iletişim araçlarının yayın akışında yer alan dînî içerikli programlardan dînî bilgi öğrendiklerini
ve yaşamlarını düzenlemeye çalıştıklarını söylemektedirler. Günümüzde kitle iletişim araçlarındaki
gelişmelerin çok hızlı ve etkili gelişmesine rağmen; özellikle Azerbaycan’da radyo ve televizyonlarda
dînî programların etkisi beklendiği kadar olmamaktadır. Ayrıca dînî içerikli programların görsel ve
işitsel yayınlarda çok yaygın olmayışı ve çeşitli iç dinamikler sebebiyle programlarda istifade edilen
kimselerin dînî referans olarak şüphe ile karşılanmaları gibi nedenlerle bilgi kaynağı olarak güven ve
etki dereceleri düşük olmaktadır. Doğal olarak da insanlar üzerinde beklenen etkiyi
gerçekleştirememektedir.
Örneklemin dînî bilgi kaynağı olarak etkilendikleri faktörlerin son sırasında ise % 1,4 nispetle
okullardaki öğretmenler ve dersler yer almaktadır. 1917 Bolşevik Devrimi ile SSCB’nin, Marksist ve
Leninist anlayışla dini toplumsal yapısından tamamen kaldırma çabalarının etkisi ve tezahürleri eğitim
kurumları ve programlarında da ortaya çıkmıştır. Eğitim programlarında din içerikli dersler ve bilgiler
hiç yer almamış, aksine “İlmi Ateizm” adıyla bir ders türü öğretim programına yerleştirilmiş ve sınıf
geçmede baraj dersi olarak konmuştur. Bu bağlamda eğitim öğretim veren okullarda yetişen
öğretmenlerin ve ders programlarının dînî bilgi açısından kaynaklık etmesi ve insanları olumlu
anlamda etkilemesi de pek mümkün olmasa gerektir.
Dînî Bilgilere Karşı İlgi Düzeyi
Daha önce Ahıska Türklerinin nasıl bir tarihi süreçten geçtiği, diaspora yaşamıyla karşı karşıya
kaldıklarına değinilmiştir. Ayrıca Azerbaycan’ın SSCB döneminde nasıl bir tarihi süreçten geçtiği ve
bu süreç içerisinde dînî açıdan neler yaşamak durumunda kaldığından da bahsedilmiştir. Sovyetler
Birliği’nin dağılma sürecinin ardından kazanılan bağımsızlıkla birlikte başlayan yeni yapılanma
döneminde eskiye nazaran dînî konuda daha özgür bir ortamın oluştuğundan ve bu çerçevede
yapılmaya çalışan din öğretimi konusundaki çabalardan ve onların oldukça yetersiz olduğu yer yer
dile getirilmiştir. Dolayısıyla burada konuyu tekrarlamaktan ziyade, “Acaba Azerbaycan Ahıska
Türkleri, mevcut dînî bilgilerinden daha çok bilgi edinmek istemekte midirler?” bu tespit edilmeye
çalışılacaktır. Bu amaçla katılımcılara yöneltilen “Dînî konular hakkında mevcut bilgilerinizi artırmak
ister misiniz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 7’de görülmektedir.
Grafik 7: Katılımcıların Mevcut Dînî Bilgilerini Artırmayı İsteyip İstememeleriyle Alakalı
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Grafik 7’ye göre Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türklerinin % 97,7’si mevcut dînî bilgilerini
artırmak istemekte ve daha çok dînî bilgiye sahip olmak arzusunda olduklarını belirtmektedirler.
Yeterince dînî bilgiye sahip olduğunu düşünen ve artık dînî bilgiye ihtiyacının olmadığını belirtenler
çok düşük bir oranı (% 2,3) oluşturmaktadırlar. Katılımcılar arasında dînî bilginin gereksiz olduğunu
belirtenlere ise rastlanmamıştır. Bu durumda Azerbaycan Ahıska Türklerinin dine karşı yoğun şekilde
ilgi duydukları ve bunun sonucu olarak da dînî bilgilerini artırmak istedikleri anlaşılmaktadır. İlgi ve
ihtiyaç durumu öğrenmeyi, benimsemeyi ve özümsemeyi kolaylaştırmaktadır. Yerleşim yerlerindeki
mescitlere verdikleri önem ve bu mescitlere ailelerin çocuklarını hatta gençlerini kurs için
göndermeleri de buna işaret etmektedir.
Neticede inananların dinleriyle alakalı bilgileri elde edecekleri kaynaklar çeşitlilik
göstermektedir ve bu kaynakların bazılarından daha fazla yararlanmakta veya etkilenmektedirler. Bu
kaynakların etkinlik derecesi toplumsal ortam ve şartlara göre ve kişiden kişiye değişebilmektedir.
Azerbaycan Ahıska Türkleri dînî bilgilerini en çok ailelerinden ve yakın tanıdık çevrelerinden ve
mescitlerden elde etmekte ve dînî yaşamlarında da onlardan etkilenmektedirler. Dolayısıyla
diasporada yaşayan Ahıska Türklerinin dini bilgileri daha çok aile ve mescitlere dayanmaktadır.
Mescitlerin de ortaya çıkardığı gelişmelerden de istifade ederek donatılması, gereken ihtiyaçlara cevap
verebilecek nitelikte inşa edilmesi ve içeriğinin doldurulması gerekmektedir. Yine Ahıska Türklerinin
dini bilgilerinin sağlam ve doğru şekilde alabilmelerini sağlamak için gençlerinin ilahiyat yüksek
tahsili almaları için gayret sarf edilmesi, planlamaların yapılması, yönlendirilmesi örgün din eğitimi
ve öğretimlerinin yolunun açılması gerekmektedir.

Resim 1: Fetelikent Merkez Camii

Resim 2: Adıgün Köyü Camii

Resim 3: Adıgün Köyü Camii

Resim 4: Müşkil Köyü Camii
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Resim 5:Şirinbey Köyü Camii

Resim 6: Camide Kur’an Kursu Öğrencileri
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ALİ HAYDAR EFENDİ AHISKAVÎ VE ONUN İLMÎ VE TASAVVUFÎ
KİŞİLİĞİ
ALI HAYDAR EFENDI AHISKAVÎ, HIS WISDOM and SUFISM
Birol YILDIRIM*
Mikail DUMLU**
Özet
Ahıskalı Haydar Efendi, takriben1866 yılında Güneybatı Gürcistan’daki Ahıska’da/Ahaltshe
dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ali Haydar’dır. İki yaşında iken annesini, dört yaşında da babası Şerif Efendi’yi
kaybeder. İlk tahsilini o zaman Rusya’ya bağlı olan Ahıska’da yaptıktan sonra 1894 yılında göç ettiği
Erzurum’da Bakırcı Medresesi’nde bir süre ders okur. Daha sonra İstanbul’a giderek Beyazıt
dersiâmlarından Çarşambalı Hoca Ahmed Efendi’nin Fâtih Camii’ndeki derslerine devam ederek ondan
1901yılında icâzet alır. Bu minval üzere akademik kariyeri istikrarlı bir şekilde yükselir. 1916-1919 ve
1922-1923 yılları arasında önce muhatap, daha sonra da başmuhatap olarak huzur derslerine katılır.
Medresedeki tahsil döneminde tasavvufa karşı olan Haydar Efendi, bir ramazan ayında cer için
gittiği Bandırma’da Şeyh Bezzâz Ali Efendi1ile tanışarak kendisine intisap etmek istemiş, o da İstanbul’da
Hacı Ahmed Efendi’ye gitmesini tavsiye etmiştir. Hacı Ahmed Efendi ise onu Topkapı’da ikamet eden Ali
Efendi’ye göndermiştir. Beş yıl sonra tekke şeyhliğine yükselir. Haydar Efendi’nin buradaki şeyhliği
tekkeler kapatılıncaya kadar (1925) devam eder. Tarikât-ı âliyye-i Nakşbendiyye’nin Hâlidiyye koluna
mensup olan Ahıskalı Haydar Efendi, Osmanlı’dan cumhuriyet’e giden buhranlı süreçte önemli bir şahsiyet
olarak yerini almış, yeri geldiğinde davası uğruna hapse girmiştir. Çileli ve dopdolu geçen bir hayattan
sonra 1960 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Tarîkat, Nakşbendîlik, Tekke Şeyhliği, Ali Haydar Efendi Ahıskavî.
Abstract
Ahıskalı Haydar Efendi was born in Ahıska/ Ahaltsei, south-western Georgia, sometime around
1866. His real name was Ali Haydar. He lost his mother at the age of two, and his father, Şerif Efendi, at
the age of four. He studied at Bakırcı Medresa in Erzurum, where he moved in 1984 after receiving his
first education in Ahıska, a part of Russia. Later he went to Istanbul where he attended the lessons of
Çarşambalı Hodja Ahmet Efendi who was a muderris in the Fatih Mosque, and he got his approval in 1901.
In this way he advanced in his academic career steadily. Between 1916-1919 and 1922-1923 he attended
peace lessons as an interlocutor (muhatap) and as a headmaster (başmuhatap) respectively.
Haydar efendi, who was against sufism during his years at Medresa, met Sheikh Bezzaz Ali Efendi
in Bandırma in Ramadan and wanted his guidance, and he told him to get Hadji Ahmet Efendi’s advice.
Hadji Ahmet Efendi sent him to Ali Efendi, who was living at Topkapı. Five years later, he became a
sheikh. He was a sheikh until tekkes were shut down in 1925. Tarikât-ı âliyye-i Nakşbendiyye’nin
Hâlidiyye koluna mensup olan Ahıskalı Haydar Efendi was an important figure during the period passing
from Ottoman to Republic. He was jailed because of his cause. After a painful and full life, he passed away
in 1960.
Key Words: Sufism, Cult, Naqshbandî, Sheikh Ali Haydar Efendi Ahıskavî.
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1 Ali Rıza El-Bezzaz Efendi Ahya’da dünyaya gelmiş, manifaturacı dükkanları bulunduğundan Bezzaz ismiyle şöhret
bulmuştur. Şeyhi Halil Nurullah Efendi’nin 1893’te vefat etmesiyle meşîhat makamında irşad vazifesine devam
etmiştir. 1330/ 1912’de vefat eden Ali rıza Efendi’nin kabri, Bandırma’daki tekkesindedir. Bkz., Fatma Temir,
Silsile-i Aliyye (Gönül Dostları), Elif Ofset, İstanbul, 1993, s. 407- 415.
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I. Hayatı ve İmî Tasavvufî Şahsiyeti
Ali Haydar Efendi Ahıskavî’yi tanımadan onun gönül coğrafyamızın en müstesna
köşelerinden biri olmakla birlikte, bugün sınırlarımız dışında kalmış olan doğduğu memleketi
tanıtarak işe başlayalım. Akıska, Ahısha olarak da bilinen ve günümüzde Akhaltsikhe adını
taşıyan şehir Posof ırmağı üzerinde kurulmuş olup Türkiye sınırına 15 km. uzaklıktadır. XIX.
yüzyılın sonlarında 30.000’e ulaşan nüfusu, 1968 sayımında 18.000 olarak tesbit edilmiştir.
Ahıska, Gürcüce “yeni kale” anlamına gelen ahal-tsihenin Türkçe ve Farsça şeklidir. Bölge ilk
İslâm fetihleri sırasında Hz. Osman’ın hilâfeti döneminde Şam Valisi Muâviye’nin
kumandanlarından Habîb b. Mesleme tarafından fethedildi (642). Selçuklular zamanında
Alparslan tarafından ele geçirilen (1068) Ahıska, 1267-1268 yıllarında Moğollar’ın hâkimiyeti
altına girdi. Daha sonra bölgedeki mahallî valiler yarı bağımsız olarak atabeg unvanını aldılar.
Ahıska, Ardahan, Artvin kesimlerinin idarecileri olan atabegler, 1268-1578 tarihleri arasında
bölgenin yönetimini ellerinde tuttular ve bu dönemde İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu
devletlerine bağlı kaldılar. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferi sırasında dolaylı olarak
yardımları görülen Ahıska atabegleri, Lala Mustafa Paşa’nın Çıldır Savaşı (1578) sonunda
Osmanlı idaresine girdiler. Son atabeg Minûçihr bağlılığını bildirerek müslüman oldu ve Mustafa
Paşa adını aldı. Bu tarihten sonra Ahıska yeni kurulan Çıldır eyaletinin merkezi haline getirildi.
Ancak Çıldır’ın savaşlarda harap olması üzerine Ahıska eyalet oldu. Bir ara Safevîler’in eline
geçen şehir, 1635’te Osmanlılar tarafından geri alındı. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda
imzalanan Edirne Antlaşması’yla Rusya’ya terkedildi. Ahıska’nın Rusya’nın eline geçmesi halk
arasında büyük üzüntü yarattı ve pek çok ağıdın söylenmesine sebep oldu. 1853-1856 OsmanlıRus savaşlarında Osmanlı ordusuna yardımcı olan Ahıskalılar, savaş sonunda Rusya’nın
baskısından kaçarak Erzurum’a sığındılar. 1918 Mondros Mütarekesi’ne göre Ahıska ve
Ahılkelek sancakları, merkezi Kars olan yerli geçici hükümete (Millî Şûra Teşkilâtı) katıldılar.
Millî Gürcistan hükümetiHaziran 1918’de Trabzon Antlaşması’yla bu iki sancağı resmen
Türkiye’ye bıraktı. Fakat 13 Nisan 1919’da İngilizler’in Kars’ı işgali ve Millî Şûra’nın
dağıtılması üzerine Ahıska Gürcistan tarafından işgal edildi ve 16 Mart 1921 Moskova
Antlaşması’yla Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Tiflis vilâyetine bağlandı. Bugün
aynı adı taşıyan bölgenin idarî merkezidir. Batum, Ahılkelek ve Borcomi’ye kara ve demiryoluyla
bağlıdır. 1940 yılında bulunan linyit madenleri Ahıska’nın önemini giderek arttırmış ve burada
enerjiye dayalı endüstri tesisleri kurulmuştur. Önemli bir stratejik mevkide bulunan Ahıska’da
Evliya Çelebi’ye göre XVII. yüzyılda taş bir kale, kale içinde bin yüz kadar toprak ev, pek çok
cami, hamam, medrese ve han bulunmaktaydı. Mimari eserler arasında Ahmediye Camii,
Medrese ve Sebili bir külliye teşkil etmektedir.2
Ali Haydar Efendi Güneybatı Gürcistan’daki Ahıska’da (Ahaltshe) doğar. Asıl adı Ali
Haydar’dır. 1926’da Ankara İstiklâl Mahkemesi’ndeki sorgulaması sırasında altmış yaşında
olduğunu belirtmesi dikkate alınarak 1866’da doğduğu söylenebilir. İki yaşında iken annesi, dört
yaşında da babası Şerif Efendi vefat eder. İlk tahsilini o zaman Rusya’ya bağlı olan Ahıska’da
yaptıktan sonra 1894’te Erzurum’a gidip Bakırcı Medresesi’nde bir süre ders görür. Daha sonra

3 İdris

Bostan, “Ahıska”, TDV, C. I, s.527; Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Üçdal Neşriyat, I-X, İstanbul, 2012, II, s. 321322; Belâzürî, Fütûhu’l-büldân (trc. Mustafa Fayda), Ankara 1987, s. 290; Kâtip Çelebi, Cihannümâ, İstanbul 1145,
s. 408-409; Şemseddin Sâmî Kamûsü’l-a‘lâm, I, 46; Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyâsî Münasebetleri 1578-90,
İstanbul 1962, s. 187; M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara 1976; a.mlf.,
“Ahıska Bölgesi ve Türklük”, TK, VIII/87 (1970), s. 203-206; İsmail Kayabalı - Cemender Arslanoğlu, “Kuzey Doğu
Anadolu Sınırlarının Tarihi”, TK, XI/126 (1973), s. 324-536; W. Barthold, “Akıska”, İA, I, 240; V. Minorsky,
“Akhiskha”, EI² (İng.), I, 325; “Akhaltsikhe”, Great Soviet Encyclopedia, New York 1973, II, 71.
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da ilim ve irfânın merkezi olan İstanbul’a giderek Beyazıt dersiâmlarından Çarşambalı Hoca
Ahmed Efendi’nin Fâtih Camii’ndeki derslerine devam eder ve ondan 1901 yılında icâzet alır.
Ders Vekâleti tarafından yapılan imtihanı kazanarak dersiâm olur ve Fâtih Camii’nde ders
vermeye başlar. 1905 yılında kendisine 95 kuruşluk müderrislik maaşı bağlanır. Bu yıllarda bir
yandan da Mekteb-i Nüvvâb’a/bazı kaynaklarda Medresetü’l-kudât devam ederek 1906 yılında
dördüncü sınıf şehadetnâmesi alır. 1909’da fetvahâne ikinci sınıf müsevvidliğine, ertesi yıl birinci
sınıf müsevvidliğe yükseltilir. Yine aynı yıl İbtidâ-i Hâric Medresesi İstanbul müderrisliğine
getirilir. 1914’te 400 kuruş maaşla Sahn Medresesi fıkıh müderrisliğine, ertesi yıl fetvahânede
teşekkül eden Te’lîf-i Mesâil Heyeti reisliğine tayin edilir. Bu görevi esnasında Mecelle’yi
tamamlamak için kurulan heyette görev alarak bu eserin “Kitâbü’l-Büyû” ve “Kitâbü’l-İcâre”
bölümlerinin hazırlanmasına katkıda bulunur. 1916-1919 ve 1922-1923 yılları arasında önce
muhatap, daha sonra da başmuhatap olarak huzur derslerine katılır.3 Dört pâdişâhın zamanında
bilfiil vazîfe yapmış olan ve bilhassa Sultan İkinci Abdülhamîd Hanın iltifatlarına kavuşur.4
Medresedeki tahsil döneminde tasavvufa karşı olan ilgi duyan Haydar Efendi, bir ramazan ayında
cer5 için gittiği Bandırma’da Şeyh Bezzâz Ali Efendi’yle tanışarak kendisine intisap etmek ister.6
Bir başka iddaaya göre Ali Haydar Efendi ilk başlarda tasavvuf ve tarikata karşı mesafelidir.
Tasavvuhla tanışması da “Te’lifi Mesail Heyeti” reisliğine atandığı, yani ilmî birikiminin çağın
hukuki problemlerini çözmeye malik olduğu kanaatinin “Meşihat-ı İslamiyye” tarafından
tasdiklendiği yıllarda olur. Bir Ramazan ayında Bandırma Merkez camiinde Ali Haydar Efendi
halka vaazlar verir. Vaazlarında, Şeriat’a muhalif olanlardan, Müslümanları istila etmiş olan
bid’at ve hurafelerden bahseder, bunların yayılmasında etkisi olan tekkelerin, tasavvuf ve tarikat
ehlinin aleyhinde konuşur. Bir gün sabah namazında kürsüye çıkarak; “Burada Bezzâz Ali Rızâ
Efendi var, şöyle yapar, böyle yapar” diye halkın çok sevdiği bir Allah dostunu açıkça hedef
gösterince dinleyen cemaat üzülür, hayal kırıklığına uğrar. Cemâatin içindeki Bezzâz Ali
Efendinin talebelerinden Börekçi Hasan Efendi, durumu namazdan sonra Bezzâz Ali Rızâ
Efendi’ye bildirir. Bezzâz Ali Rızâ Efendi; “Hiç merak etme, çok yakında bizim yanımıza
gelecek” diye müridini tesellî eder. Çok geçmeden Ali Haydar Efendi’nin gönlüne manevî bir
ateş düşer ve vaazda söylediği sözlerden pişman olur. Pazar yerinde bez satan Bezzâz Ali Rızâ
Efendinin yanına giderek, söylediklerinden pişmanlık duyduğunu bildirip, manevî evlatlığa kabul
etmesini ister. Bezzâz Ali Rızâ Efendi onun kolundan tutar, sırtını okşar ve “İstanbul’da Hacı
Ahmed Efendi var, ona git” der. Ahıskalı Ali Haydar Efendi İstanbul’a gelip işaret edilen zatı
bulur. O da Ali Haydar Efendi’yi Topkapı’da bulunan Maşlaklı Ali Efendi denilen zata gönderir.
Ahıskalı Ali Haydar Efendi’ye Maşlaklı Ali Efendinin sözleri çok tesir eder.7
Bir başka anlatıma göre Ahıskalı Ali Haydar Efendi’nin İstanbul serüveni şöyle gelişir.
Haydar Efendi İstanbul’a gelip Hacı Ahmed Efendiyi bulur. O da; “Topkapı’da Ali Efendi var
ona git” dedi. Topkapı’ya giden Ahıskalı Ali Haydar Efendi kendisine bildirilen köhne bir evin
kapısını çalar. Yarım saat kadar kapıda bekler. O anda kendisinin huzur dersleri baş mukarrir ve
baş muhatabı olduğunu düşünüp kendi kendine; “Böyle bir adamken bu köhne evin kapısında
bekliyorum!” der. O esnada kapı açılır ve bir kız çocuğu kendisini içeri davet eder. İçeri giren Ali
Haydar Efendi bir saat daha bekler. Bu bekleyişi sırasında yine makâmını ve mevkıini düşünür.
Bu sırada saçı-başı birbirine karışmış, kambur bir adam içeri girer. Bu kimsenin Ali Efendi
Cemal Bayak, “Haydar Efendi Ahıskalı” TDV, c. XVII, s.27-28.
https://www.ismailaga.org.tr/ali-haydar-efendinin-vefatinin-54-sene-i-devriyesi, Erişim tarihi: 09.04.2017.
5 Bkz., Mehmet İpşirli, “Cer”, TDV, c. VII., 1993, s. 388-389
6 Cemal Bayak, “Haydar Efendi Ahıskalı” TDV, c. XVII, s.27-28.
7 https://www.ismailaga.org.tr/ali-haydar-efendinin-vefatinin-54-sene-i-devriyesi, Erişim tarihi:09.04.2017.
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olduğunu anlayan Ali Haydar Efendi hemen elini öpmek ister. Fakat o kimse; “Çek, çek elini, ben
samîmiyetsizlere el vermem” diyerek ona çıkışır. Ahıskalı Ali Haydar Efendi kendisinin sıfatlarını
ve makamlarını saymaya başlayınca o zat; “Sus, sus!” diyerek muhatabını azarlar. Ali Haydar
Efendi ağlamaya başlayınca da; “Yâ! Amma da cümbüş hocasıymışsın, şaka yaptım” der. O anda
kendinde bâzı değişiklikler hisseden Ali Haydar Efendi, Ali Efendiye talebe olup sohbet ve ders
halkasına dahil olur. Tasavvuf yolunda ilerler.8 Ali Rızâ Efendinin vefâtı üzerine 1914 senesinde
Şeyh İsmet Efendi dergâhı postnişinliğine9, vakıf şartı gereğince, Ali Rızâ Efendinin talebeleri
tarafından seçilir. Fakat iktidarda olan İttihat ve Terakki hükümeti onun bu vazîfeye getirilmesine
mâni olur. Usulsüz olan bu uygulama dergâh mensupları arasında huzursuzluğa yol açar.10 Bağlı
olduğu tarîkat silsilesi Ali Efendi, Halil Nûrullah Efendi, Mustafa İsmet Yanyavî ve Abdullah
Mekkî vasıtasıyla Hâlid el-Bağdâdî’ye ulaşan Haydar Efendi, 1914’te Ali Rızâ Efendi’nin vefatı
üzerine Sultan Selim Camii yakınında bulunan İsmetullah Efendi Dergâhı’na şeyh olur. Ancak
Meclis-i Meşâyih11, Tokat mebusu Şeyh Mustafa Hâki Efendi’yi bu göreve tayin etmiştir. Fakat
http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Evliyalar-Ansiklopedisi/Detay/Turkiye-Istanbul-Ahıskalı-Ali-HaydarEfendi/269, Erişim tarihi:09.04.2017.
10 Edirne ve İstanbul'da Halidîliği yayan İsmet Efendi Fatih-Çarşamba'da 1853'te bir dergah kurmuştu. Müridleri
arasında Memduh Paşa gibi devlet adamları da vardı. Silsilesi Halil Nurullah Efendi, Ali Rıza Bezzaz. Ahıskavlı
Ali Haydar Efendi şeklinde devam etmiştir. İstanbul’daki en eski Hâlidî tekkesi Fatih-Çarşamba’daki İsmet Efendi
(v. 1872) tekkesidir. (Süleyman Uludağ, “Hâlidiyye”, TDV, XV., s. 297-299).
11 https://www.ismailaga.org.tr/ali-haydar-efendinin-vefatinin-54-sene-i-devriyesi, Erişim tarihi: 09.04.2017.
12 Bu meclisin kurulması ve geliştirilmesinde Sultan Abdülhamid Hân’ın önemli rolü olmuştur. İsa Çelik, Âbidin
Paşa’nın Mesnevi Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri, Vefa Yay., İstanbul 2007, 5; Kâmil Yılmaz, “Osmanlı Sultanları
ve Mutasavvıflar”, Mavera Tasavvuf Özel Sayısı, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 92-95, (Temmuz-Ekim 1984), s.99, ss.92-100);
Bu kontrol mekanizmasının lağvedilmesinden sonra sahte şeyhler/müteşeyyiler, sahte mutasavvıflar/ mustasvıflar
(Bkz., Çelik, Âbidin Paşa’nın Mesnevi Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri, s. 166), her köşe başını tutmuştur. Böyle bir
müessesenin bir gün yeniden te’sisi umuduna katkıda bulunmak kasdıyla konuyu geniş bir şekilde ele alacağım.
Meclis-i meşayih Tekkeleri denetlemek ve idari işlerine bakmak üzere 1866 yılında şeyhülislamlığa bağlı olarak
kurulan müessesedir. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıla kadar tarikatları denetleyen ve tekkelerin idari işleriyle
uğraşan bir kurum bulunmuyordu. Teşkilatlanmalarında belli ölçüde ba- ğımsızlığa sahip olan tekkeler, XIX. yüzyılın
ortalarına doğru bürokraside gelişen merkeziyetçi harekete paralel olarak devlet denetimine alınmaya başlanmıştır.
Tekkeleri denetim altına almak için bilinen ilk çalışmalar ll ı. Selim zamanında yapılmıştır. istanbul'daki bazı tekke
şeyhlerinin İstanbul kadılığına yaptığı şikayet üzerine sapkın inanışlara sahip olan tarikat mensuplarının durumlarının
teftiş edilerek devlete bildirilmesi ve bu tür inanışlara sahip kimselere tekke açtırılmaması için bazı şeyhler
görevlendirilmişti. Fakat görevli şeyhlerin yetkilerini aşan davranışları üzerine Muharrem 1208 /Ağustos 1793
tarihinde çıkarılan bir fermanla bunların sayısı üç kişiyle sınırlandırılmıştır. Tekke vakıflarını Evkaf-ı Hümayun
Nezareti'nin denetimine veren 1 227/1812 tarihli bir fermanla Osmanlı eyaIetlerinde aynı tarikata bağlı bütün tekkeler
tarikatın istanbul asitanesi merkez kabul edilerek buraya bağlanmıştır. Yine bu fermanla meşihatı boşalan bir tekkeye
şeyh tayininde tevcihin şeyhülislamlığa arzedilmesi ve taşradaki tekkelere şeyh tayinlerinde merkez tekkenin
görüşünün alınması usulü getirilmiştir. Bu fermanla birlikte tekkeler idari yönden şeyhülislamlığın ve mali yönden
Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin denetimine girmiştir. Tekkelerin denetim altına alınmasında ikinci önemli adım
Meclis-i Meşayih'in kurulması olmuştur. Meclis-i Meşayih'in tesisiyle ilgili bilgileri ihtiva eden en erken tarihli belge
1283 yılının Receb ayına (Kasım 1866) ait bir iradedir. Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi’nin arz tezkiresinin ekli
bulunduğu iradeden Meclis-i Meşayih'in 1281/1864’de kurulduğu, fakat Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin meclisin şeyh
tayinlerine ait yazılarını dikkate almaması sebebiyle faaliyete geçmediği anlaşılmaktadır. Mehmed Refik Efendi
sadarete gönderdiği bir tezkireyle Meclis-i Meşayih’in tahkim ve yeniden te’sisini talep etmiştir. Meclisin yeniden
teşkili ve görevlerinin tesbiti maksadıyla on yedi maddelik bir layiha hazırlanmış. meclis üyeliğine seçilen meşayihin
isimleri bir pusula ile sadarete takdim edilmek üzere Bab ı Meşihat’ın tezkiresine eklenmiştir. Meşihatın tezkiresi
sadaret tarafından Meclis-i Vala’ya gönderilmiş, burada Kavanin ve Nizamat Dairesi tarafından görüşülmüştür.
Meclis-i Meşayih için hazırlanan nizamnamenin maddeleri Meclis-i Vala tarafından kabul edilmiş ve teklif edilen
meclis üyeleri uygun görülerek padişahın iradesine arzedilmiştir. Meclis-i Meşayih 7 Receb 1 283/15 Kasım 1866
tarihli iradeyle yeniden kurulmuş ve nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. 1868 yılında Meclis-i Meşayih, Yenikapı
Mevlevîhanesi şeyhi Osman Selahaddin Dede’nin başkanlığında her biri farklı tarikatlara mensup beş üyeden
oluşmuştur. Sa’diyye, Kâdiriyye. Sünbüliyye, Halvetiyye ve Nakşibendiyye’den birer temsilcinin bulunduğu
meclisin üye sayısı 1 874’te altıya çıkarılmış ve Rifaiyye tarikatı da bir üye ile temsil edilmeye başlanmıştır. 1875’te
başkan ve üyelerin yanı sıra mecliste meşayihten olmayan bir nazır görevlendirilmiş, müderris menşeli bir de katip
tayin edilmiş , 1891’de bir mukayyit göreve başlamıştır. Üye sayısı yıllara göre azalıp çoğalan meclisin başkanlığı
1892-1897 yılları arasında boş kalmıştır. 1902’de Meclis-i Meşayih nazırlığı kaldırılmış, 1911’de Şeyhülislam Musa
Kazım Efendi görevde iken üye sayısı ikiye düşürülmüştür. Meclis-i Meşayih. 1 O Mart 1334/10 Mart 1918
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iktidarda olan İttihat ve Terakki hükümeti onun bu vazîfeye getirilmesine mâni olur. Bu durum
karşısında Ali Rızâ Efendi’nin Haydar Efendi’yi halife bıraktığını söyleyen müridler Mustafa
Hâki Efendi’nin meşihatını kabul etmezler. Tekke mensuplarından Hâfız Halil Sâmi Efendi’nin
15 Muharrem 1338 (10 Ekim 1919) tarihli arîzasının padişah tarafından gereğinin yapılması
isteğiyle şeyhülislâma havale edilmesi üzerine beş yıl sonra tekkenin şeyhliği kendisine teslim
edilir.12 Haydar Efendi’nin buradaki şeyhliği tekkeler kapatılıncaya kadar (1925) devam eder.
Cumhuriyet’in ilânından sonraki dönemi hapiste ve göz altında geçiren Haydar Efendi, İskilipli
Mehmed Âtıf Efendi ile birlikte İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanır.13 Cumhûriyet devri boyunca
dînî tedrisât ile meşgul oldu. İskilipli Atıf Hoca, Tahir Mevlevî gibi o devrin büyükleriyle hapiste
kaldı. Birçok âlim hakkında idam kararı verildiği halde kendisine manada kurtuluş işareti verildi
ve Allah’ın hikmeti ve inayeti ile hakkında beraat kararı verildi. Velakin bundan sonra yirmi beş
yıl kadar göz hapsinde tutulur. Takibata uğrama ve Ankara’ya götürülüp 1926’da İstiklal
mahkemesinde yargılanma nedeni, Merhum Atıf Hoca’nın “Frenk mukallitliği (taklitçiliği) ve
Şapka”14 adlı eserinden 100 adet kadar Bandırma’daki damadına satılmak üzere göndermesidir.
Ankara’da Tahir Mevlevi ile aynı koğuşu paylaşan Haydar Efendi, 31 Ocak 1926 günü muhakeme
edilir. Daha sonra ders şeriki/ortağı İskilipli Atıf efendi ile yüzleştirmesi yapılır ve 3 Şubat
tarihindeTakvim-i Vekayi’de yayımlanan Meclis-i Meşayih’in Tevsli Kanunu ile bir başkan, yedi üyeden oluşmak
üzere yeniden kurulmuştur. İstanbul tekkeleri, Meclis-i Meşayih’in teşekkülü üzerine bulundukları bölgelere göre
tarikat ayırırnma gidilmeden önce otuz beş merkez tekkeye bağlanmış, 1918 yılından sonra bu sayı on beş merkezle
sınırlandırılmıştır. O dönemde İstanbul’daki on beş merkez tekkenin yanı sıra müstakil merkezler olarak beş
mevlevîhane ile sekiz Nakşibendî tekkesi mevcuttur. Merkez tekke uygulamasının son şekliyle birlikte İstanbul
içindeki tekkelerin Meclis-i Meşayih ile haberleşmesini merkez tekkeler aracılığıyla yürütmesi ve merkez kabul
edilen tekkelerin diğer tekkeler üzerinde denetim haklarının bulunması hususları 1334/1918 tarihli Meclis-i Meşayih
Nizamnamesi’nin Merkez Tekaya Talimatnamesi ile kabul edilmiştir. Bu talimatnameye göre her bölgedeki meşayih
kendi merkezinde toplanarak gizli oyla aralarından seçeceği iki şeyhi tekkelerin denetimiyle görevlendirecekti. Bir
merkeze bağlı tekkeler yoklama ilmühaberleriyle sürekli kontrol edilecek ve bu ilmühaberler merkez tekkede
muhafaza edilecekti. Yılda bir defa olmak üzere umumi ve tasdikli yoklama cetveli merkez şeyhleri tarafından
Meclis-i Meşayih’e verilecekti. Taşra tekkeleriyle ilgili ilk düzenlemeler ll. Mahmud devrinde başlamış ve tarikat
pîrinin medfûn bulunduğu dergah merkez kabul edilerek merkez tekke şeyhi kendi tarikatına ait diğer tekkelerin
idaresinden sorumlu tutulmuştu .
1334/1918 tarihli Meclis-i Meşayih Nizamnamesi ile İstanbul’daki tekkeler merkezlere ayrılıp yeni bir idare kurulunca
taşrada da böyle bir teşkilatlanmaya ihtiyaç duyulmuş, şeyhülislamlığın tesbit ettiği vilayet, liva ve kazalarda
Encümen-i Meşayih adıyla müftü başkanlığında iki üyeden oluşan bir kurum oluşturulmuştur. Ulema ve meşayih
arasından gizli oyla seçilen bu iki üye mahalli meşayih ve iyi hal sahibi kişilerden meydana gelen bir komisyon
tarafından seçimle tayin ediliyordu. Evladiyet ve hilafet usulüyle tevcih edilmekte olan şeyhlik vazifesi, Meclis-i
Meşayih’in kurulmasından sonra doğrudan meclis tarafından kontrol edilmeye başlanmıştır. Bir dergahın şeyhi vefat
ettiği zaman şeyhlik görevinin tevcihi için Meclis-i Meşayih’e müracaat edilir, müracaat eden kişi şeyhin neslinden
ise ve gerekli şartları taşıyorsa tayin gerçekleşirdi. Meşihat evladiyet üzere meşrut olmaz ve şeyh de evladı olmadan
vefat ederse, şeyhin mensup olduğu tarikatın halifelerinden biri şeyh tayin edilirdi. Tekke vakıflarına ait vakfiyelerin
Meclis-i Meşayih defterlerine kaydedilmesi, bunların korunması, kontrol ve denetimi meclisin görevlerindendi.
Meclis-i Meşayih meşihat tevcihlerinde öncelikle vakfi yelerin şartlarını dikkate alıyor ve tevcih muamelelerini bu
vakfiyelere dayanarak yapıyordu. Evladiyet dışındaki tevcih muameleleri icazetname almış olan halifelerin
icazetnamesi kontrol edilerek yapı lıyor ve bu icazetnameler Meclis-i Meşayih tarafından kaydediliyordu. Meclis-i
Meşayih şeyhülislamlık müessesesinin kaldırılmasına kadar faaliyetlerini Bab-ı Meşîhat'ta sürdürmüştür. (Bkz.,
Bilgin Aydın, “Meclis-i Meşâyih”, TDV,c. XXVIII, ss. 247-248; BA, Cevdet-Evkaf, nr. 11874; BA, İrade-Meclis-i
Vâlâ, nr. 25320; Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, İstanbul 1285, s. 63; Meclis-i Meşâyih Nizamnâmesi,
İstanbul 1337; Mustafa Kara, Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul 1979, s. 304-310; İrfan
Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, İstanbul 1989, s. 193, 205-207; Cahit Baltacı, İslâm
Paleografyası: Diplomatik Arşivcilik, İstanbul 1989, s. 299-300, 474; Bilgin Aydın, “Osmanlı Devleti’nde Tekkeler
Reformu ve Meclis-i Meşâyih’in Şeyhülislâmlık’a Bağlı Olarak Kuruluşu, Faaliyetleri ve Arşivi”, İstanbul
Araştırmaları, sy. 7, İstanbul 1998, s. 93-109; İsmail Kara, “Meclis-i Meşâyih, Ulema-Tarikat Münasebetleri ve
İstanbul’da Şeyhlik Yapmış Beş Zatın Kendi Kaleminden Terceme-i Hâli”, Kutadgubilig, sy. 1, İstanbul 2002, s.
186, 202-203.
12 (Bu arîza ve cevabî metin için bk. Albayrak, Türkiye’de Din Kavgası, s. 199-203, vesika 17, 18).
13 (Buradaki sorgulanmasıyla ilgili tutanaklar için bk. Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları-1926, s. 116-118.
14
(Bkz.,
https://www.ilkha.com/haber/30298/sapka-inkilabiyla-asilan-lim-iskilipli-atif-hoca,
Erişim
tarihi:09.04.2017).
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1926’da beraat eder.15 Haydar Efendi, kısa süren bir rahatsızlıktan sonra 1 Ağustos 1960 tarihinde
Fatih Çarşamba’daki evinde vefat eder.16 Vefâtına giden süreç şöyle gerçekleşir. Vefâtından on
gün evvel Fâtih-Çarşamba’daki Şeyh İsmet Efendi dergâhının yakınındaki evinde komaya
girerler, on gün bitkisel hayatta kalırlar. 1 Ağustos 1960/h.1380 günü yarı beline kadar doğrulup
“Allah” diyerek rûhunu teslim eder. Cenâzesi Mahmud Efendi, Mehmed Zâhid Kotku Efendi ile
Ramazanoğlu Sami Efendi tarafından gasledilir ve vasiyeti üzerine hocası olan Reîsü’l-Ulema
Çarşambalı Ahmed Efendinin de kabrinin bulunduğu Fâtih Câmii kabristanına defnedilmek
istenir. Fakat buna müsaade edilmez. Hatta cenaze namazının bile bu camide kılınmasına izin
verilmez. Yavuz Selîm Câmiinde Ramazanoğlu Sâmi Efendi tarafından kıldırılan cenâze
namazından sonra Sakızağacı kabristanında defnedildi.17 Hasib Efendi18, Alvarlı Muhammed
Lutfi Efendi19, Mahmut Sami Ramazanoğlu20 ve Mehmet Zahid Kotku Efendi21 gibi Hâlidî
şeyhlerinden büyük saygı ve hürmet gören Haydar Efendi’nin; Hüsrev Efendi22, İstanbul müftüsü
Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen23 ve Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi’yi sevip takdir ettiği

(https://www.ismailaga.org.tr/ali-haydar-efendinin-vefatinin-54-sene-i-devriyesi, Erişim tarihi:09.04.2017).
Cemal Bayak, “Haydar Efendi Ahıskalı” TDV, c. XVII, s. 28.
17 https://www.ismailaga.org.tr/ali-haydar-efendinin-vefatinin-54-sene-i-devriyesi, Erişim tarihi:09.04.2017.
18 Hacı Abdullah Hasib Efendi; 1864 mîlâdi (1280 Hicrî) yılında Serez'dedünyaya gelmiştir. Babası "Muavin" nâmı ile
mâruf Halis Efendi oğlu Ali Efendi'dir. Ali Efendi Serez'de Cami-i Atik imamı, aynı zamanda da SerezRüşdiyesi'nde
öğretmen ve müdür muaviniydi. Muavin lakabı buradan gelmektedir. Hasib Efendi 15 Mayıs 1949 yılında
cumartesiyi pazara bağlayan gece, yazsaati ile 23.00'e 2 dakika kala İstanbul'daki evinde rahmet-i Rahmân'a kavuşur.
Osmanlıdan cumhuriyete uzanan süreçte önemli bir maneviyat sultanıdır. (Bkz., Dr. Abdüllatif Duygulu, Hacı Hasib
Efendi (rh.a) Hazretleri (Abdullah Hasib Yardımcı) (1864-1949), http://seyyahin.blogcu.com/haci-hasib-efendi-rha-hazretleri/961716, Erişim tarihi:09.04.2017).
19 Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe Hazretleri) 1285/1868 tarihinde Erzurum’un Hasankale’ye bağlı Kındığı
Köyü’nde dünyaya gelmiştir. 1939 yılında tedavi için Erzurum’a gelmiş, Mehdi Efendi Mahallesi’nde ikamet
etmiştir. 90 senelik ömrünü insanlığa ve İslâmiyet’e adayan Efe Hazretleri 12 Mart 1956 tarihinde ebedî âleme intikal
etmiş ve nâş-ı şerifi Alvar Köyü’nde pederleri Hâce Hüseyin Efendi Hazretleri yanında sırlanmıştır. Osmanlıdan
cumhuriyete uzanan buhranlı süreçte doğuda görev yapmış önemli bir maneviyat sultanıdır. (Bkz., Efe Hazretleri
Kimdir?,http://efehazretleri.org.tr/efe-hazretleri-kimdir/, Birol Yıldırım, Alvarlı Muhammed Lutfî Hayatı ve
Hulasatu’l-Hakayık Adlı Eserindeki Ahlâkî Unsurlar, Ertual Yay., Erzurum 2016.
20 Osmanlıdan cumhuriyete uzanan süreçte önemli bir maneviyat sultanıdır. (Bkz., Necdet Tosun, “Mahmut Sami
Ramazanoğlu, (1892-1984) Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi”, TDV, XXXIV, s. 442; Esad Erbîlî, Mektûbât (nşr. H. Kâmil
Yılmaz - İrfan Gündüz), İstanbul 1983, s. 358-361; Vehbi Vakkasoğlu, Maneviyat Dünyamızda İz Bırakanlar,
İstanbul 1987, s. 145-155; Sâdık Dânâ, Sultânü’l-ârifîn eş-Şeyh Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu, İstanbul 1991; H.
Kâmil Yılmaz, Altın Silsile, İstanbul 1994, s. 224-235; a.mlf., “Ramazanoğlu Mahmûd Sâmi Efendi”, Sahâbeden
Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1996, X, 241-259; Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri,
İstanbul 2002, s. 367-368; Osman Şevket Yardımedici, “Şam Günleri”, Altınoluk, sy. 204, İstanbul 2003, s. 7-11;
Mehmet Demirci, “Sâmi Efendi”, Yeni Dünya, sy. 136, İstanbul 2005, s. 28-29.
21 Osmanlıdan cumhuriyete uzanan süreçte önemli bir maneviyat sultanıdır. (Bkz., Mahmut Esat Coşan, “Mehmet
Zahit Kotku (1897-1980) Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi”, TDV, XXVI, s.227-228; Gümüşhânevî, Râmûzü’l-ehâdîs (trc.
Abdülaziz Bekkine, nşr. Lutfi Doğan - M. Cevad Akşit), İstanbul 1982, neşredenlerin girişi, I, s. XIX-XXI; Sadık
Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul 1981, IV-V, 139; Ersin Gürdoğan, Görünmeyen Üniversite, İstanbul
1991; Vehbi Vakkasoğlu, Maneviyat Dünyamızda İz Bırakanlar, İstanbul 1987, s. 133-145; Metin Erkaya, Anılarla
Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, İstanbul 1997; Serdar Ömeroğlu, “Mehmed Zahid Kotku-Hayatı-HatıralarıEserleri”, Milli Gazete, 13-18 Kasım 1988.
22 http://hayratvakfi.org/index.php/kelime/husrev-efendi/.
23 Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir âlimidir. Erzurum doğumludur. Yazdığı
İlmihâl ve “Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu” önemlidir. (Bkz., Rahmi Yaran “Ömer Nasuhi Bilmen
(1883-1971)”, VI, 163; Ömer Nasuhi Bilmen’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bulunan sicil dosyası; Bilmen, Tefsir
Tarihi, II, 797; Osman Öztürk – Bekir Topaloğlu, Cumhuriyet Devrinde Yayınlanan İslâmî Eserler Bibliyografyası
(1923-1973), Ankara 1975, s. 154; Ahmet Selim Bilmen, Ömer Nasuhi Bilmen, Hayatı-Eserleri-Anılar, İstanbul
1975; Veli Ertan – Hasan Küçük, Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi, Din Müesseseleri ve Din Alimleri, İstanbul 1976,
s. 103-107; Sâdık Albayrak, Osmanlı Ulemâsı, V, 379-380; Vehbi Vakkasoğlu, Osmanlıdan Cumhuriyete İslâm
Alimleri, İstanbul 1987, s. 79-110; Diyanet İşleri Başkanlığı Biyografik Teşkilat Albümü: 1924-1989 (nşr. Diyanet
İşleri Başkanlığı), Ankara 1989, s. 20; Hulusi Yavuz, “Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen’in İlim ve Kültür
Tarihimizdeki Yeri ve Te’siri”, Siyaset ve Kültür Tarihi Açısından Osmanlı Devleti ve İslâm, İstanbul 1991, s. 207218; Orhan Balcı, “Diyanet İşleri Başkanlarımız”, Diyanet Gazetesi, sy. 336, Ankara 1987, s. 14, 17.
15
16
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belirtilmektedir. İlme ve ibadete önem veren Haydar Efendi sert mizaçlı bir kişiliğe sahiptir.
Haydar Efendi’nin silsilesi halifelerinden İsmailağa külliyesinde Mahmut Ustaosmanoğlu
tarafından sürdürülmektedir.24
II. Ali Haydar Efendi ile İlgili Hâtırât ve Mektuplaşmalarından Örnekler
Öncelikle şunu belirtelim ki tasavvuf camiasında mektup önemli bir tebliğ ve irşad
yöntemidir. Birçok Allah dostu yakınları, müridleri, devlet yöneticileri, ülemâ gibi kesimlerle
iletişim kurmuşlardır. Bu alanda önemli bir müktesebât ortaya çıkmıştır. Tasavvufta mektûbât;
müridlerin yetişmesi, onların tasavvufî meseleleri daha iyi kavraması, zihinlerindeki soruların
izale edilmesi için devreye giren bir tür olup; bâzen yalnız irşâd ve îkaz için, bâzen yazılan bir
mektuba cevap, bâzen de mektupla sorulan sorulara verilen karşılıklar olarak günümüze
ulaşmıştır.25
İslâm’ı anlama ve anlatma, bununla birlikte öze dönüşü en mükemmel şekilde
gerçekleştirmeyi hedefleyen insanoğlu, hangi ilimle uğraşırsa uğraşsın, “bilgi”ye ulaşma
arzusuyla mektupları kullanılmıştır.
Mektuplaşmalar, hâli esas alan mânevî ilimlerde de çoğu zaman “söz”ün, sadırlardan
satırlara, oradan da ehline ulaştırılması arzusu ile tercih edilen bir yöntem olmuştur. Bu usûl üzere,
mâneviyat ehlinin kendi aralarında gerçekleşen ve ekseriyetle, mânâ âlemlerindeki remizleri
çözme gayretlerinden ileri gelen yazışmaları, esâsında onların “hâl”lerindeki müşkilâtı çözme ve
bu yolla seyr ve sülûktaki terakkîyi gerçekleştirme düşüncelerinden ileri gelmiştir.
Mânevî ilimlerde, mürîd ile mürşid arasındaki diyalog, ekser zamanlarda rû-berû
gerçekleşmekteyse de mürîdin sohbetlerde hâzır olamamasından ötürü bazen de
mektuplaşmalarla mümkün olmuştur. Bu sebeple, tasavvufun ilk dönemlerinden îtibâren sûfîler
mektupları, irşad ve eğitimlerinin bir vâsıtası olarak kullanmışlardır.26 Bunu gerçekleştirirken,
mektuplarla yola çıkmalarının bir diğer yolu ise, tasavvufî halleri ehil olmayandan gizleme
düşüncelerinden ileri gelmektedir. Bu husus göz önünde tutulduğunda denilebilir ki, sûfîlerin
yazmış oldukları mektuplar, tasavvufî inceliklerin anlaşılması noktasında tercîhe şâyandır.
Tasavvuf târihinin başlangıcından, günümüze gelene kadar Mektûbât nev’inden yazılmış
eserlerden Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’nin, (v. 910) mektupları önemlidir. Mutasavvıflar yeri
geldiğince onları uyarmak maksadıyla sultâna, devlet erkânına ve ilim adamlarına yönelik de
yazılmıştır. İlk zâhid sûfîlerden Hasân-ı Basrî’ Hazretleri’nin, Ömer b. Abdülaziz başta olmak
üzere devrin âlim ve yöneticilerine tavsiyelerde bulunduğu mektupları bu alanda mühimdir.27
İhsan Şenocak, İki Devrin Ulu Hocası Ali Haydar Efendi, 2. Baskı, Hüküm Kitap, İstanbul, 2016, s. 153, 164, 174;
İlyas Üzüm, “İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı Egitim-Ögretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı, II
Kelam-Mezhepler Tarihi İlişkisi Açlsından Günümüz Türkiyesi'nde Dinî Akımlar ve Din Aleyhtarı Yazarlar”, İFAV,
İstanbul, I 998, 128; İsmailağa cemaati için bkz., Mehmet Bozkurt, Türkiye’de Tarikatlar
http://www.mehmetbozkurt.com.tr/tarikatlar.pdf, Erişim tarihi: 09.04.2017; Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan, Metis
Yayıncılık, 2014, s. 65; Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları-1926 (haz. Ahmed Nedim), İstanbul 1993, s. 116-118;
Ebül‘ulâ Mardin, Huzur Dersleri (haz. İ. Sungurbey), İstanbul 1966, III, 192; Sadık Albayrak, Türkiye’de İslamcılıkBatıcılık Mücadelesi, İstanbul 1977, s. 362; a.mlf., Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul 1980, I, 260-261; a.mlf.,
Türkiye’de Din Kavgası, İstanbul 1991, s. 199-203, ayrıca bk. vesika 17, 18; a.mlf., Yürüyenler ve Sürünenler,
İstanbul 1995, s. 130-135; İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, İstanbul 1983, s. 212, 248;
Evliyalar Ansiklopedisi (nşr. Türkiye Gazetesi), İstanbul 1992, II, 81-87; Kemal Bozkurt, “Ahıskalı Ali Haydar
Efendi”, Büyük İslâm ve Tasavvuf Önderleri, İstanbul 1993, s. 353-356; a.mlf., “Ahıskalı Ali Haydar Efendi”, İslâm,
sy. 98, İstanbul 1991, s. 56-57; Mehmet Talu, “Ali Haydar Efendi”, Sahabeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul
1996, X, 88-95.
25 Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarîkatlar, Sır, İstanbul, 2004, s. 358.
26 Reşat Öngören, “Mektup”, DİA, Ankara: TDV, 2004, c. XXIX, s. 21-23.
27 s. 2; Reşat Öngören, a.g.m., c. XXIX, s. 21-23.
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Abdülkâdir Geylânî‟nin, (v. 1168) Büyük Selçuklu Sultânı Muhiziddin Ebü’l-Hazin Sencer (ö.
552) zamânında İran melîki’ne yazmış olduğu onbeş mektup28; İmâm-ı Gazâlî‟nin, (v. 1111)
Selçuklu hükümdarlarına, vezirlerine, veliahtlarına ve zamanın ilmiye sınıfına hitâben yazmış
olduğu ve idârecileri yanlış uygulamaları yönüyle eleştirdiği mektupları29; İbrâhim b. Ethem‟in
kendisine gelen sorulara cevâben yazmış olduğu mektupları30; Ahmed er-Rifâî’nin, (v. 1182)
Abbâsi halîfesi Müstencid Billâh’a31; Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin bu ve benzeri içerikteki
mektupları32
Beşiktaşlı Şeyh Yahyâ Efendi’nin Kânûnî’ye yazdığı ve yanlış bir uygulamasından dolayı
uyardığı mektubu33 Akşemseddin‟in (v. 1459) Fatih’e mektupları34 XVII. Yüzyıl’da yaşamış olan
Celvetiyye tarîkatı Şeyhi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin (v. 1628), Kânûnî, III. Murad, I. Ahmed, II.
Osman, IV. Murad‟a hitâben yazdığı toplamı 172‟yi bulan mektupları,35 Köstendilli Süleyman
Şeyhî Efendi’nin (v. 1820)36 bu türün önemli örnekleridir.
Bunlara ilâveten bu türün şüphesiz ki belki de en bariz örneği, İmam Rabbânî Ahmed-i
Fârûkî Serhendî’nin (v. 1625)37 4 üç cilt hâlinde tercüme edilen ve birinci cildinde üçyüz onüç
mektûbu, ikinci ciltte doksan dokuz, üçüncü ciltte ise yüz on dört mektûbu muhtevî “Mektûbât”,
adlı eseridir. Eser on sekiz tasavvuf klasiğinden sonuncusu olarak kabul edilir.38 Dönemin
yöneticilerinden Ekber Şâh’a gönderdiği mektup önemlidir. Bunun yanında kendisinin tasavvufî
makam ve halleriyle ilgili olarak mürşidine yönelttiği soruları, tasavvuf üstadlarını, onların
sözlerini, dervişlerin mâneviyat yolunda karşılaşabilecekleri sıkıntıları, halleri ve ulaşabilecekleri
makamları da içermektedir.39
Bunlara ilaveten Hâlid-i Bağdâdî (v. 1826), Esad Erbîlî40 Ahmed Ziyâeddin
Gümüşhânevî,41 Muhammed İhsan Oğuz42 gibi zâtlar vâsıtasıyla da günümüze kadar gelmiştir.43
Hâce Mahmud Sâminî‟nin, ( v. 1897) on iki mektubuna ilâveten, Osman Bedrüddîn
Erzurûmî‟nin, (v. 1924) 121 mektubunu içeren ve Fevzi Özçimi‟nin Gülzâr-ı Sâmini Mektûbât
adıyla derlediği tasavvufî mektuplar,44 Nakşbendiyye Şeyhlerinden Ahmed Siyâhî Hazretleri’nin
(v. 1874) oğlu Seyyid Ahmed Hicâbî’nin (v. 1888) mektupları45 bu geleneğin günümüze ulaşmış
Hüseyin Fevzi el-Hazenî Paşa, Mektûbât-ı Geylânî (Haz. Bekir Uluçınar), İstanbul: Kitsan, 1981.
Abdül Qayyum, Letters of Al-Ghazzali -İmam Gazzâlî’nin Mektupları- (Trc. Gürsel Uğurlu), İstanbul: İnkılap, 2002.
30 Reşat Öngören, a.g.m., c.XXIX, s. 21.
31 Mustafa Tahralı, “Ahmed er-Rifâî”, DİA, İstanbul: TDV, 1989, c. II, s. 127-130.
32 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Mektuplar (Trc. ve Haz. Abdülbâki Gölpınarlı), İstanbul, 1999; Mevlânâ Celâleddin-i
Rûmî, Mektûbât (Dzl. Ahmet Remzi Akyürek, NŞr. Feridun Nâfiz Uzluk), İstanbul: Sebat, 1937.
33 İsmet Demir-Hacı Osman Yıldırım, Beşiktaşlı Şeyh Yahyâ Efendi ve Üveysîlik, Şeyh Yahyâ Efendi Kültür ve
Araştırma Vakfı, İstanbul 2000, s. 71.
34 Ali İhsan Yurt- Mustafa Kaçalin, Akşemseddin Hayâtı ve Eserleri, İstanbul, 1994, s. 43.
35 Ayrıntılı bilgi için bkz., Mustafa Sâlim Güven, “Çeşitli Yönleriyle Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Mektupları”,
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 1992), s. 29.
36
Köstendilli Süleyman Şeyhî, Mektûbât-ı Erbaîn, (Yazma)Süleymâniye ktp. M.Ârif-M. Murad, nr. 213.1;
37 Hamid Algar, “Mektûbât”, DİA, Ankara: TDV, 2004, s. 11-12.
38 Bkz., Tasavvuf Klasikleri, (Edt., Ethem Cebecioğlu), Erkam Matbaacılık, İst., 2010.
39 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât (Trc. Hüseyin Hilmi Işık), İstanbul, 1975, c. I; Necdet Tosun, İmâm-ı Rabbânî Ahmed
Sirhindî Hayâtı, Eserleri, Tasavvufî görüşleri, İstanbul, 2005, s. 37; Ethem Cebecioğlu, “Klâsiklerimiz/VIII elMektûbât (İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî),” Tasavvuf İlmî Ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara,
2002, Y 3, sy. 9, s. 369-383.
40 Ayrıntılı bilgi için bkz., M. Esad Erbilî, Mektûbât, (Haz. H. Kâmil Yılmaz- İrfan Gündüz), İstanbul, 1983.
41 İrfan Gündüz, “Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî’nin Hayâtı, Eserleri Ve Tesirleri,” Gümüşhânevî Sempozyum
Bildirileri, İstanbul, 1992, s. 17-47.
42 Muhammed İhsan Oğuz, Mektuplar, İstanbul 1994, c. I-II.
43 Reşat Öngören, a.g.m., s. 23.
44 Bkz., Osman Bedrüddîn Erzurûmî, Gülzâr-ı Sâminî Mektûbât, (Haz., Ülker Yeniacun), Marifet, İstanbul 2006.
45 Ali Tenik, Ahmed Kuddusî ve Tasavvuf Düşüncesi, (Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, 2007), s.
47.
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güzel örnekleridir.
Yine son dönem MevlevîlerdenTahir Olgun (v. 1951), Ahmed Remzi Akyürek/Ahmed
Remzi Dede’nin (v. 1944)46 mektupları47 Mehmed Bahâeddin Veled Çelebi İzbudak’ın (v. 1953)
mektupları önem arzetmektedir. Son dönemde M. Nusret Tura’nın mektupları da dikkate
değerdir.48 Bu uzun mukaddimeden sonra şimdi de çalışmamıza konu olan müellif de mektup
geleneğinden geri durmamıştır. Onun bulabildiğimiz birkaç mektubu şöyledir:
“Siz sevmekte olduğunuz (mal ve can gibi) şeylerden (Allâh yolunda) infak edinceye kadar
birre/ üstün hayra ve Allâh-u Te`âlâ’nın rızasına asla ulaşamazsınız!” (Âl-i İmrân, 92)
“Ahi fillâhım Ali Haydar Efendi;
Muhabbetnâmelerinizi aldıkça tarikat-ı âliyyemize izhar olunan muhabbetinizden ol derece
memnun ve mahzuz oluyorum ki; tarifi kabil değildir. Çünkü büyük Şeyh Efendimizin ‘‘Pak
Çeşme’’ tesmiye buyurduğu tarikat-ı aliyyemiz fi zamanımızda bulunur ve bilinir bir nîmeti uzma
(büyük nîmet) olmayıp ancak Tevfik-i sübhani ve fazl-ı ilahiyye mahsur olduğundan zat- âliniz
gibi bir ihvanın, acizlerin pek büyük sebebi iftiharı ise de, malumunuz acizleri esnaflıktan
büyümüş ve mektup yazmayı öğrenememiş ve alışmamış olduğundan, mektubunuzu cevapsız
bırakmaktan olan kusurumun affını istirham ederim. Ancak malum âlileri buyurulduğu vecihle,
insan için lazım ve elzem olan şey mesleğinin nihayetine ermektir. Ve bu ise balada (yukarıda)
nakleylediğim ayet-i celilenin hakikati ile âmil olarak ayeti celile-i mezkûranın (zikrolunan
ayetin) sırrına mazhar olmaktan ibaret olduğu cihetle gece gündüz bunun tahsiline bezl-ü himmet
buyurmanızı temenni ederim.Ve minallâhit-Tevfik (Başarı Allah’tandır) Esselamü Aleyküm ve
alâ Ehlibeytiküm Ecmain.
(5 Ağustos 1327 Ahyolu’dan Hacı Ali (Rıza Bezzâz) Bandırma’dan)”49
“Ahi fillahım Mahmud; Dost bahşişi Yusuf’um intizarda bulunduğumuz 18-2-1954
tarihle yazılı mektubunuz vasıl oldu.
Cümlemizde ve bütün kardeşlerimizde ve cemaatimizde büyük sürûrlar hâsıl oldu. Cümlesi
dünya ve ahiret afiyet ve saadetlerinize dualar ile beraber pek tez teşriflerinizi yazdığınız zevât-ı
kirâma ve bilcümle din kardeşlerine ve dünya ahiret saadetlerine dualarımızı ve kendilerinden
hüsnü hatimemize dualarını talep ve temannâmızı arz ve tebliğ buyurasınız ve bu tarafa
muhabbetlerini ve dualarını celp edesiniz. Yavrum, bu taraf dahi daha sizlere böyledir ve böylece
de his ettiğiniz kuvvetli zan ediyorum. Nasıl olmaz ki… Bilirsin ki senin elini, muhabbetini
nerede bu miskine verdi ve teslim etti. Evladım Hüseyin usta ve Hafız Abdullah ve Hocanız
Efendi Hazretleri ve mektubunuzda yazdığı vecihle de fil hal müzakereleriyle meşgul olduğunuz
yavruların cümlesine muhabbet ve selamlarımı ve ulûm ve maarif uğrunda yolunda sa’y ve sebat
ve tekâmüllerine dualarımızı tebliğ ve tefhim edip bu miskin ve düşkün ihtiyar dedenin hüsnü
hatimesine dualarınızı ve muhabbetlerini ve himmetlerini celp etmekte gayretle vesile olasın.
Yusuf’um, dost bahşişi gözüm nuru evladım “Muhakkak ki iman ve ameli Salih işleyenler onlar
için pek yakında Rahman Te’âlâ bir sevgi kılacaktır” Receb-i şerîf’in sonları… Evladım Yusuf
‘um, bilirsin ki; ellerimin titremesi günden güne artmaktadır. Cevabı kendi yazınızla arzu
ediyorum. Yazınız beni gayrete getirdi. Bunu iki günde dura dura yazabildim. Okuyabilirsen oku
da göreyim. Hele çabuk gel de lisanen anlaşalım. Duacınız, (Şeyh) İsmet (Kuddise Sirruhû)
Bkz., Osmanzâde Hüseyin Vassaf, Remzinâme, (Haz. Yakup Şafak) Konya 2006.
Bkz., Tahir Olgun, Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mevlevî Çillesi Hâtırât ve Tahassüsâtını Hâvî Olarak Ahmed Remzi
Dede’ye Mektuplar-Çilehâne Mektupları, (Haz. Cemal Kurnaz, Gülşen Erişen), Ankara, 1995, s. 25.
48 M. Nusret Tura, Mektuplar (Haz. Mahmut Erol Kılıç), İnsan, İstanbul 2006, s.7.
49 https://www.ismailaga.org.tr/ali-riza-bezzaz-hazretlerinin-ali-haydar-efendiye-mektubu, Erişim tarihi:09.04.2017.
46
47

264 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

kapısının kapıcısı: Yakub’unuz… (Ali Haydar Efendi’nin Mahmud Efendi Hazretlerine Yazdığı
Mektup)” 50
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve alâ men me’aküm min ibâdillâhissâlihîn Yaramaz
babanın, yaramaz ananın yaramaz oğlu Hâlidimiz! Gözlerinden öper, dualar ederiz. Mektuplarını
vakti vaktince gönderiyorsun memnun oluyoruz evlâdım! Bazı kazalar geçirmişsiniz, kendinizin
sağlığına ve selâmetine müteşekkir ve duacıyız evlâdım!
123456edesin,
78sakınasın!

Zinhar (asla) namazını bırakmayasın,
Allâh’ını unutmayasın,
Asla yalan söylemeyesin,
Sigara vesâir meşrûbât tatmayasın,
Ahlâksızlara karışmayasın, olmayasın,
Mushaf-ı Şerîfi behemehâl (mutlaka) her gün bir miktar okuyasın ve hürmet
Tevbe ve istiğfâra her halde çok çok devam edesin,
Kendini ve lisânını fenâ fillerden, kelamlardan katiyyen muhafaza edesin,

İşte bu şartlarla seni tanır ve evlât diye severiz ki ancak seni halk eden, insan eden, iman
ve din ihsan eden Hazret-i Mevlâ da böyle olursan sever ve dünyâ ve âhiretini ma’mur ve mes’ûd
eder. Ve illâ (eğer böyle olmazsan) dünyâ ve âhiretini kendin harâb etmiş olursun ve hiçbir
taraftan imdâd ve necât bulamazsın! Her işin, her sözün, her hal ve hareketin defter-i a’mâline
yazıldığını yakînen bilesin! Yarın mahşerde kendi defter-i a’mâlin ile muamele olunacağını
unutmayasın! İşte şu vechile cennet veya cehennem kazanmak kendi elindedir. Gözünü aç, ayık
ol, selâmet yolunu anla, öğren, tedârikini bunda gör, bunda yap evlâdım! Hazret-i Mevlâ tevfîk
ve hidâyet ve istikāmette dâim kılsın! Âmîn Duacınız, ananız, babanız Hanîfe Haydar” (Ali
Haydar Efendi’nin ikinci oğlu Hâlid Efendi Karabük Demir Çelik Fabrikasına elektrikçi usta
olarak çalışmaya gitmişken ona yazdığı bir irşâdnâme niteliğindeki mektubu)51
Sonucu bağlamadan önce konuyu müellif hakkındaki anılarla bağlayalım. Oğlu Hâlid
Gürbüzler babasıyla ilgili olarak şunları söylemektedir: “Babam kimseyle kötü olmamamızı
söylerdi. Oturalım, çaylar, kahveler içelim demez, devamlı ilimle meşgul olurdu. Erzurum’dan
Alvarlı Mehmed Efendi, Ramazanoğlu Sâmi Efendi sık sık ziyaretine gelirlerdi. Hasib Efendi ile
Mehmed Zahid Kotku Efendi de gelirlerdi. Devrin bütün âlimleri ziyâretine gelir, sohbet
ederlerdi.” Din ve devlet hizmeti görenlere büyük kıymet veren Ahıskalı Ali Haydar Efendi
talebelerinin ve sevenlerinin ilmî yönden daha ileri olmalarını ister; “Sulbümden değil, yolumdan
gelen benim evladımdır” der. Kendisi ilmî mütâlaayı hiç bırakmaz. Zevcesi Hanife Hanıma;
“Hanife, Hanife yeni bir câhilliğimi daha gördüm. Yeni bir şey daha öğrendim” der. Kendi
tahsilinin kısa olduğundan bahsederek; “Benim tahsil müddetim beş senedir” der. Sert mizaçlı
olan Haydar Efendi, ibâdete çok düşkündür. Geniş çaplı düşünür, Müslümanların idaresi hakkında
ihlaslı ve temiz insanların söz sâhibi olmasını, milletin ve devletin devamını ister.52 Menderes’in
dine yaptığı hizmetlerden çok memnun olan Ali Haydar Efendi, ondan sitayişle bahseder.53
Küçük oğlu Behâeddîn Gürbüzler’in ifâde ettiğine göre, ilim öğrenmek, öğretmek ve insanlara

https://www.ismailaga.org.tr/ali-riza-bezzaz-hazretlerinin-ali-haydar-efendiye-mektubu, Erişim tarihi:09.04.2017.
http://bilgisah.com/haber/302/ali-haydar-efendi-babamizin-ogluna-mektubu-ve-nasihatleri.html,
Erişim
tarihi:09.04.2017.
52 https://www.ismailaga.org.tr/ali-haydar-efendinin-vefatinin-54-sene-i-devriyesi, Erişim tarihi:09.04.2017.
53 https://www.fetvameclisi.com/fetva-ali-haydar-efendinin-sozu-7570.html, Erişim tarihi:09.04.2017.
50
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İslâmiyeti anlatmakla meşgul olurdu. Siyâsetle meşgul olmazdı. Hatta İttihat ve Terakki fırkasına
girmesi için Hüseyin Câhit ve Talat Paşa tarafından teklifte bulunulmasına rağmen, tekliflerini
kabul etmemiş, talebelerine de siyasetten uzak durmalarını tavsiye etmiştir. Dînî ilimlere vâkıf
olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi, kuvvetli hitâbetiyle dinleyenleri tesir altında bırakır. Ömrünü
İslâm dînini öğrenmeye ve öğretmeye adamıştır. Kur’ân-ı Kerîmi çok okur, nefse güvenmemeyi
telkin eder, talebelerine ve sevenlerine nasihatlerde bulunur. Dini hizmetlere, emr’i-bil marufa
büyük ehemmiyet veren Ali Haydar Efendi “Din-i mübin-i İslam’ın devam ve bekası emr-i bil
maruf ve nehy-i anil münkerin devamına, din-i mübin-i İslam’ın inkirazı/yıkılması emr-i bil maruf
ve nehy-i anil münker’in terkine bağlıdır” derdi. Zamanın şartlarına göre dînî konuları anlatmak
hâricinde sessiz bir hayat yaşayan Ali Haydar Efendi ömrünün son on yılını Bandırmada medfun
olan şeyhi Ali Rıza Bezzaz Efendinin manada işaret ettiği Mahmud Efendi’yi yetiştirmekle
geçirdi.54
Sonuç
Sonuç olarak şunu söyeyebiliriz ki, coğrafyamızın en yetim ve mazlum halklarından bir
olan Ahıskalı soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın parlak bir siması olan Ali Haydar Efendi
Osmanlı’dan cumhuriyeti milletimizin en buhranlı günlerinde yaşamış, içinde bulunduğu zorlu
şartlara göğüs germiş, geride örnek bir yaşantı ve gelecek nesillere ışık tutacak bir hayat hikayesi
bırakarak kısacası “birçok insanın hiç yaşamamış gibi yaşadığı” dünyamızda geride sahici bir iz
bırakmıştır. Zâhir ve bâtın, şerîat ve tarîkat, akıl ve gönül bütünlüğünü gerçek anlamda
sağlamıştır. Derviş Yûnus’un ifade ettiği gibi;
Şerîat tarîkat yoldur varana
Hakîkat mârifet andan içeru
şeklinde çizdiği insânî öze doğru giden kutlu yolu gerçek anlamıyla yürümüştür. “Gâl” ve “hâl” dengesini
en ideal oranda hayatına yansıtmıştır. Geride hakîkati arayan insanlığı kapıları ardına kadar açık bir dergah
çok sayıda talebe, mürid, halîfe bırakarak dârü’l-bekâya irtihâl etmiştir. Allahın rahmeti üzerine olsun.
Himmet-i âlisi üstümüze olsun. Umulur ki Ahıskalı kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın bütün
yurtsuz, yuvasız kalmış tüm mazlumlar yıllarca hasretini çektiği vatanlarına bir an önce kavuşsun.
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ERZİNCAN’DA YAŞAYAN AHISKALI TÜRK
ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI
SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
EDUCATION PROBLEMS OF THE MESKHETIAN TURKISH STUDENTS LIVE IN
ERZINCAN ACCORDING TO TEACHERS’ VIEWS
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Özet
Araştırmada Erzincan’da yaşayan Ahıskalı Türk öğrencilerinin yaşadıkları eğitim sorunlarının
öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Erzincan’ın üzümlü ilçesinde ikamet
eden Ahıskalı Türk öğrencilerin öğrenimine devam etmekte olduğu 3 ilkokul ve 2 ortaokulda çalışmakta
olan 26 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak
elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak kavramsallaştırılmış ve bu kavramlara
uygun tema, kod, kodlanmış ifadeler şeklinde tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen
bulgulara göre; öğretmenler “disiplin” boyutunda öğrencilerin uyum zorluklarına ve sorumsuz tutum ve
davranışlılarına, “akademik” boyutta yetersiz kelime dağarcığına dayalı iletişim zorluklarına, okumayazma ve okuduğunu anlayamama problemlerine, “ailesel” boyutta ise, ailelerin maddi zorluklarına,
ailelerin ilgisizliğine, eğitim konusunda bilinçsiz aile profiline ve aile içi sorunlara vurgu yapmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, mülteci öğrenciler, eğitim süreci, eğitim sorunları.
Abstract
The aim of this study is to reveal the educational problems experienced by Meskhetian Turkish
students living in Erzincan according to their teachers’ views. In this research qualitative research method
and case study design was used. The study group of this research consist 26 teachers, working at 3 primary
schools and 2 secondary schools, of Meskhetian Turkish students living in Erzincan. The data of the
research obtained in semi-structured interview form. The obtained data are conceptualized by content
analysis and findings were classified as required codes and themes. According to the findings obtained in
the research, teachers have emphasized that students’ adaptation difficulties and irresponsible attitudes and
behaviors in the dimension of “discipline”; communication difficulties based on insufficient vocabulary,
reading-writing and reading comprehension problems in the “academic” dimension; the financial
difficulties of the families, the indifference of the families, unconscious family profile in regards to
education and family problems in the “familial” dimension.
Keywords: Meskhetian Turks, refugee students, learning process, education problems,

Giriş
Yaşadıkları sorunlardan dolayı başka ülkelere göç etmek zorunda kalan bu insanlar
gittikleri ülkelere birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle çocuk ve gençlerinin eğitim
alanında karşılaştıkları sorunlar, bu sorunlar arasında önemli bir yer tutmaktadır.
Ahıskalı Türk çocuk ve gençlerin, eğitimsel süreçlerine ilişkin yaşadıkları sorunları ele alan
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bir çalışmada aşağıdaki sorunlara vurgu yapılmıştır (İçduygu, 2015);
1) Okullarda dil bariyerinin olması,
2) Okullardaki sosyal dışlama ve ayrımcılık nedeniyle çocuk ve gençlerin okula erişiminin
sınırlanması,
3) Ailelerin maddi imkânsızlıkları nedeniyle çocuk ve gençlerin eğitimini öncelikli bir
sorun olarak algılamaması,
4) Okullardaki eğitimcilerin, bazı çocuk ve gençlerle iletişim kurmada sorun yaşamaları,
5) Özel eğitim ihtiyacına sahip çocukların büyük bir kısmının eğitim sisteminin dışında
kalabilmesi.
Bugünkü nüfusu 600.000 dolayında olan Ahıska Türkleri 10-15 ülkede ve 100 kadar
bölgede yaşamaktadırlar. Ahıska Türkleri kendi yönetimi olmayan tek Türk topluluğudur
(Seferov ve Ayhan, 2008). Bu topluluk eğitim, kültür, sağlık ve soyo-ekonomik gibi bir çok
alanda ciddi problemlerle karşı karşıya kalmasına rağmen (Alım, Doğanay ve Şimşek 2006),
kültürel ve millî kimliklerini korumayı başararak eşine az rastlanır bir dayanışma örneği
göstermiştir (Aydıngün ve Aydıngün, 2014).
2014 yılında Ukrayna ile ayrılıkçı Rus yanlıları arasında meydana gelen savaşta, iki ateş
arasında kalmaları nedeniyle savaştan büyük zarar gören Ukrayna’da yaşamakta olan Ahıska
Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti tarafından davet edilmiş ve iskânlı göç kapsamında Türkiye’ye
getirilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ahıskalıların yöre olarak yerleştirilmesi
düşünülen alanlar olarak Kars, Iğdır, Bitlis ve Erzincan illeri ön plana çıkmış ve konuyla ilgili
DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) yetkilileri ile yapılan ortak çalışma sonucunda, büyük
oranda Erzincan ilinin Üzümlü ilçesine yerleştirilmelerine karar verilmiştir (Orhan ve Çoşkun,
2016).
Bu çalışmada Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören söz
konusu Ahıskalı Türk öğrencilerin eğitim sürecinde yaşadıkları sorunların öğretmenlerin
görüşlerine göre incelenmesi araştırmaya konu edinilmiştir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı Erzincan’da yaşayan Ahıskalı Türk öğrencilerinin yaşadıkları eğitim
sorunlarını öğretmenlerin algısına göre ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda katılımcılara
aşağıdaki görüşme soruları yönlendirilmiştir.
1-Erzincan’da yaşayan Ahıskalı Türk öğrenciler eğitim sürecinde ne tür sorunlar
yaşamaktadırlar?
2-Erzincan’da yaşayan Ahıskalı Türk öğrencilerin eğitim sürecinde yaşadıkları sorunların
çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir?
Yöntem
Araştırmanın Deseni
Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki ilkokullarda öğrenim gören Ahıskalı Türk öğrencilerin
eğitim sürecinde yaşamış oldukları sorunlara ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemeyi
amaçlayan bu çalışmada ,nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Nitel
araştırma olguların ve olayların gerçek ortamda tüm yönleriyle ortaya konmasına yönelik izlenen
süreçtir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmada elde edilen veriler genelleme yapmak için
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kullanılamasa da, var olan olguyu ortaya çıkarmak için kullanılabilmektedir. Bu bağlamda nitel
araştırmalar, araştırma öznelerinin bakış açılarını, anlam dünyalarını ortaya koyabilmekte ve
sorunları araştırma öznelerinin gözleriyle görme olanağı sağlayabilmektedir (Kuş, 2003). Durum
çalışması ise bilimsel sorulara cevap vermede ayırt edici yöntemlerdendir (Büyüköztürk vd,
2008). Çalışılması amaçlanan konunun derinliğine ve genişliğine, kendisini ve çevresi ile olan
ilişkilerini belirleyerek, o konu hakkında sonuca ulaşmayı sağlamaktadır. Durum çalışmalarının
bir olgunun kendi gerçek yaşam alanında çalışılması, kanıt ve veri olduğu durumlarda
kullanılabilmesi (Yıldırım ve Şimşek, 2011) gibi özellikleri nedeniyle bu araştırmanın modeli
olarak düşünülmüştür.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde ikamet eden Ahıskalı Türk
öğrencilerin öğrenimine devam etmekte olduğu 3 ilkokul ve 2 ortaokulda çalışmakta olan 26
öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubuna ait sayısal veriler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitleme ile belirlenmiştir. Amaçlı
örneklem zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak
vermektedir. Amaçlı örnekleme yöntemi, çeşitlilik gösteren durumlar arasında herhangi bir ortak
ya da paylaşılan olguların olup olmadığı bulmaya çalışmak ve bu çeşitliliğe göre problemin farklı
boyutlarını ortaya koymaktır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008;
Yıldırım ve Şimşek, 2011). Maksimum çeşitlilik örneklemesinde ise amaç, hemen hemen her
branştan öğretmenden küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf
olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Şimşek ve Yıldırım, 2011).
Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yönteminin tercih
edilmesinin nedeni, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde ikamet eden ve eğitimine devam eden 160
ilkokul, 90 ortaokul Ahıskalı Türk öğrencinin öğrenim gördüğü okullarda çalışmakta olan
ulaşılabilen tüm branşlardaki öğretmenlerin görüşlerinin ortaya çıkarılmak istenmesidir.
Tablo 1: Çalışma grubunun demografik özellikleri
Cinsiyet

f

1

Kadın

15

2

Erkek

11

Branş
1

Sınıf Öğretmeni

9

2

Türkçe Öğretmeni

3

3

Matematik Öğretmeni

3

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

2

5

İngilizce Öğretmeni

2

6

Beden Eğitimi Öğretmeni

3

7

Fen Bilgisi Öğretmeni

2

8

Görsel Sanatlar Öğretmeni

1

9

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni

1

Mesleki Kıdem
1

1-5 Yıl

13

2

6-10 Yıl

9
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3

11-15

2

4

16-20

1

5

21 Yıl ve Üzeri

1

Genel Toplam

26

Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Bu
teknikte, araştırmacı görüşme sorularını önceden hazırlar. Ancak görüşme sırasında araştırılan
kişilere kısmi esneklik sağlayarak oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine, tartışılmasına
izin verir. Bu tür bir görüşmede, araştırılan kişilerinde araştırma üzerine kontrolleri söz konusudur
(Ekiz, 2013). Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.
Araştırmacılar görüşme formunun oluşturulması aşamasında eğitim yönetimi, teftişi, planlaması
ve ekonomisi alanında en az doktora derecesine sahip 3 uzmanın görüşlerini almıştır. Uzmanların
görüşlerinden sonra öneriler doğrultusunda görüşme formunda düzeltmeler yapılmıştır.
Böylelikle görüşme formuna uygulama için son şekli verilmiştir. Görüşme formunda
öğretmenlerin konu hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular bulunmaktadır.
Katılımcılara bu görüşme formuyla Erzincan’da yaşayan Ahıskalı Türk öğrencilerin eğitim
sürecinde ne tür sorunlar yaşadıkları ve bu konudaki önerilerinin neler olduğu sorulmuştur.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizinde
temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Veriler içerik
analizinde derin bir işleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve
temalar bu analiz sonucunda keşfedilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmada veriler
öğretmenlerle yapılan birebir görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Çözümlemelerde görüsüne
başvurulan her öğretmene birer kod numarası verilmiştir (Ö1, Ö2,… gibi). Araştırma bulguları
üzerinde, görüşme soruları temel alınarak içerik analizi yapılmış, her bir soru bir tema olarak
değerlendirilmiştir. Bu araştırmada geçerlik ve güvenirlik sağlayabilmek için daha önce bu alanda
çalışma yapmış, alan uzmanı olan 3 akademisyen tarafından görüşme formları incelenmiş,
inceleme notlarından oluşan veri setinin kodlanması araştırmacı ve alan uzmanı tarafından ayrı
ayrı yapılmış ve kodlamalar karşılaştırılarak tutarlık oranı hesaplanmıştır.
Araştırmada, “Gözlenen Sorunlar” ve “Öneriler” olmak üzere iki tema belirlenmiştir.
Verilerin işlenmesi aşamasında, görüşme soruları tek tek ele alınarak her soruya verilen yanıtlar
çerçevesinde seçenekler oluşturulmuştur. Böylece “Görüşme Kodlama Anahtarı” elde edilmiştir.
Araştırmada toplanan veriler kavramsallaştırılmış ve bu kavramlara göre kodlama yapılmış,
katılımcılarla yapılan görüşmeler tema, kod, kodlanmış ifadeler şeklinde tablolaştırılarak
yorumlanmıştır. Kavramsallaştırılan veriler doğrudan alıntılarla da desteklenmiştir.
Çözümlemelerde ayrıca içerik analizi içerisinde yer alan frekans analizi kullanılmıştır. Frekans
analizi, en basit şekliyle öğelerin sayısal ve yüzdesel olarak görünme sıklığını ortaya koymaktır.
Frekans analiz sonunda öğeler önem sırasına konulmakta ve sıklığa bağlı bir sınıflama
yapılmaktadır (Bilgin, 2006).
Bulgular
Erzincan’daki ilkokullarda öğrenim gören Ahıskalı Türk öğrencilerin eğitim sürecinde
yaşamış oldukları sorunlara ilişkin öğretmenlerin görüşleri aşağıda analiz edilmiştir.

ERZİNCAN’DA YAŞAYAN AHISKALI TÜRK ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜRECİNDE… • | • 275

Tablo 2: Eğitim sürecinde yaşanılan sorunlarla ilgili öğretmen görüşleri

Gözlenen Sorunlar

Tema

Kod

Kodlanmış ifadeler

Disipline
Yönelik

Uyum zorluğu (Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö8, Ö10, Ö12, Ö14, Ö16, Ö17,
Ö19, Ö21, Ö22)
Sorumsuz tutum ve davranışlar (Ö7, Ö24)
Yetersiz kelime dağarcığına dayalı iletişim zorluğu (Ö1,Ö3, Ö5,
Ö8, Ö9,
Ö10,Ö11,Ö13,Ö14,Ö15,ö16,Ö19,Ö20,Ö21,Ö22,Ö24,Ö26)
Okuma- yazma ve okuduğunu anlamada yetersizlik
(Ö1,Ö2,Ö4,Ö6,Ö12,Ö13,Ö24,Ö25,Ö 26)
Ön öğrenmelerindeki yetersizlik (Ö13,Ö18,Ö19,Ö23,Ö25)
Kültürel farklılık (Ö7,Ö8,Ö9,Ö17,Ö20)
Eğitim anlayışındaki farklılıklar (Ö9,Ö11,Ö12,Ö18)
Dört temel işlem bilgisindeki zayıflık (Ö3)
Problem çözmede yetersizlik (Ö6)
Derse odaklanamama(Ö7)
Maddi zorluklar (Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö7,Ö9,Ö10,Ö25)
Ailelerin ilgisizliği (Ö4,Ö6,Ö10,Ö22,Ö24)
Eğitim konusunda duyarsız aile profili (Ö19,Ö24, Ö25)
Ailesel sorunlar (Ö2,Ö5)

Akademik

Ailesel

f
13
2

17
9
5
5
4
1
1
1
8
5
3
2

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Erzincan’daki ilkokullarda öğrenim gören Ahıskalı Türk
öğrencilerle ilgili olarak eğitim sürecinde yaşanılan sorunlar hakkında öğretmen görüşleri
“Gözlenen sorunlar” teması adı altında “Disipline Yönelik”, “Akademik” ve “Ailesel” olmak
üzere üç alt temada kodlanmıştır.
“Disipline yönelik” alt temada öğretmenler öğrencilerin uyum zorluğuna ve sorumsuz
tutum ve davranışlılarına vurgu yapmışlardır. Bu konuda Ö16, “Ahıskalı Türk öğrencilerle mevcut
yerel öğrenciler arasında kaynaşma konusunda büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Bundan dolayı
belirli bir süreden sonra yabancılaşma başlamaktadır. İşin en üzülecek tarafı aile ortamlarında
Ahıskalılar hakkında sürekli olumsuz şeyler anlatılmakta ve buna tanık olan öğrenciler bunu
okulda sürekli dile getirmektedirler.” Ö8 “öğrenciler sosyal olarak yabancılık çekmektedirler ve
yeni bir yaşam alanına girdikleri için çevrelerine uyum zorluğu yaşamaktadırlar.”, Ö17 “Ahıskalı
öğrenciler anlatılan dersi anlamadıkları için disiplin problemleri ortaya çıkmakta ve
öğrencilerde uyum sorunları ortaya çıkmaktadır.” Ö24 “öğrencilerde sorumluluk bilinci yok.
Eğitim okulda verilenle kalıyor. Velilerin ilgisiz olduğunu gözlemledim” şekline ifadeler
kullanmışlardır.
“Akademik” alt temada öğretmenler yetersiz kelime dağarcığına dayalı iletişim
zorluklarına, okuma- yazma ve okuduğunu anlayamama problemlerine, matematik derslerinde
öğrencilerin problem çözmedeki yetersizliklerine, eğitim anlayışındaki farklılıklara, öğrencilerin
ön öğrenmelerindeki eksikliklerine, kültürel farklılıklara dikkat çekmişlerdir. Bu konuda
öğretmenler Ö11 “Ahıskalı öğrencilerle yerli öğrenciler arasında iletişim ve kültürel sorunlar
bulunmaktadır.”, Ö13 “ Öğrenciler derste anlatılanları anlayamadıkları için dersleri takip
edememekte ve bunun sonucu olarak başarısızlık yaşamaktadırlar.” Ö20 “Ahıskalı öğrencilerin
en önemli sorunu dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçeyi tam olarak bilmediklerinden dolayı
yerli öğrencilerle anlaşmaları zor olmaktadır. Bazen karşılıklı olarak söylenen sözler yanlış
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anlaşılabiliyor Bunun neticesinde istenmeyen sürtüşmeler çıkabilmektedir. Ayrıca kültür
farklılıkları da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı hareketler onlar için normal
iken bize ters gelebiliyor. Giyim tarzı ve fiziki görünüşte bunlar arasında sıralanabilir.”,
Ö16”Çocukların Türkçedeki eksikliklerinden dolayı söylediklerimizi geç kavramaktadırlar.
Onların anlamaları için onlara ağır anlatmam gerekiyor.”, Ö18 “Daha önce bulundukları
bölgede bu çocuklara verilen eğitimin mahiyetini bilmediğimiz için ve çocukların ön öğrenmeleri
hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığımız için biz öğretmenler büyük zorluk yaşamaktayız”
şeklinde bazı ifadeler kullanmışlardır.
“Ailesel” alt temada öğretmenler, ailelerin maddi zorluklarına, ailelerin ilgisizliğine, eğitim
konusunda bilinçsiz aile profiline ve ailesel sorunlara vurgu yapmışlardır. Bu konuda öğretmenler
Ö10 “Ahıskalı ailelerin maddi olarak sıkıntıları ve eğitime olan ilgisizlikleri öğrencileri önemli
oranda etkilemektedir.” Ö25 Ailelerin büyük çapta ekonomik sıkıntıları bulunmakta buda
öğrencilerin günlük yaşamına ve okul hayatına yansımaktadır.”Ö7 Ailelerin Türkiye’deki
imkânlarının kısıtlı olması çocuklar üzerinde maddi ve psikolojik açıdan olumsuzluk
yaratmaktadır.” şeklinde bazı ifadeler kullanmışlardır.
Tema

Kodlanmış İfadeler

f

Bilinçlendirme açısından ailelere eğitim seminerleri verilmeli
(Ö4,Ö6,Ö10,Ö16,Ö19,Ö24,Ö25)
Öğrenciler okula başlamadan Türkçe eğitimi kursuna alınmalı (Ö14,Ö15,
Ö16,Ö22,Ö23)
Öğrencilerin ön öğrenmeleri sağlanmalı (Ö2, Ö7,Ö8,Ö18,Ö19,Ö25)
Öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi verilmeli (Ö20, Ö21, Ö22,Ö26)
Öğrencilere ilave kurslar verilmeli(Ö1,Ö13,Ö19,Ö20)
Çocuklara ve ailelerine yönelik dil kursları verilmeli (Ö3,Ö6,Ö8)
Ailelere iş imkânı sağlanmalı (Ö5,Ö25)
Okuma yazma etkinliklerine ağırlık verilmeli (Ö7,Ö13)
Bu tür öğrencilere yönelik proje okulu açılmalı (Ö9,Ö12)
Sosyal aktivitelere yer verilmeli (Ö16,Ö17)
Ailelere vatandaşlık verilmeli(Ö5)
Zamana bırakılmalı (Ö11)
Öğrencilere yönelik özel sınıf uygulaması yapılmalı (Ö7)
Aileler için sosyal kültürel faaliyetlere yer verilmeli (Ö5)
Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları geliştirilmeli(Ö1)

7

Öneriler

Tablo 3: Eğitim sürecinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik öğretmen önerileri

5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Erzincan’daki ilkokullarda öğrenim gören Ahıskalı Türk öğrencilerle ilgili eğitim
sürecinde yaşanılan sorunlar hakkında öğretmen görüşleri Tablo 2’de görüldüğü gibi
kodlanmıştır. Kodlanan ifadelere göre;
Bilinçlendirme açısından ailelere eğitim seminerleri verilmesi, öğrencilerin ön öğrenme
eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilere yönelik oryantasyon eğitiminin verilmesi, öğrencilerin
okula başlamadan Türkçe eğitimi kursuna alınması ve diğer dersleri için ilave kursların verilmesi,
çocuklara ve ailelerine yönelik dil kurslarının verilmesi, sosyal aktivitelere yer verilmesi ve
ailelere iş imkânlarının sağlanması öğretmenler tarafından en çok dile getirilen öneriler arasında
yer almaktadır. Bu konuda öğretmenler; Ö7 “Ailelere vatandaşlık verilmeli ve iş imkânlarının
artırılması gerekiyor. Ailelerin öğrencileri oryantasyonu için sosyal ve kültürel etkinlilere bolca
yer verilmelidir.”, Ö16 “Bu öğrenciler öğretime dahil edilmeden iyi bir Türkçe eğitiminden
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geçmeleri sağlanmalı, gerekirse onlar için ayrı sınıflar oluşturulmalı ve onlara uygun özel
öğretim planları hazırlanmalı, okula ve çevreye uyum sağlamaları için sosyal aktivitelere yer
verilmelidir.” Ö18 “Ayrışmayı önlemek için okulda sosyal aktivitelere bolca yer verilmeli ve
ailelere bu konularda seminerler verilmelidir.” Ö20 “iyi bir eğitim verilmesi isteniliyorsa
öğretmenlerin öğrenciler hakkında detaylı bilgiye sahip olması gerekir.” Ö25 “Öğrencilerin
tamamen ayrı sınıflarda öğrenim görmelerinden ziyade birlikte aynı ortamda eğitim almalıdırlar.
Aradaki farkın giderilesi için telefi kursları açılabilir. Diğer şekilde öğrencilerin tamamı Ahıskalı
olduğunda kendilerini yerli halktan farklı görüyorlar, bu durumda kaynaşma
olamayacaktır.”şeklinde bazı ifadeler kullanmışlardır.
Sonuç ve Öneriler
Erzincan’daki ilkokullarda öğrenim gören Ahıskalı Türk öğrencilerle ilgili olarak eğitim
sürecinde yaşanılan sorunlara ilişkin görüşüne başvurulan öğretmenler “disiplin” boyutunda
öğrencilerin uyum zorluklarına ve sorumsuz tutum ve davranışlılarına vurgu yapmışlardır.
Ahıskalı Türklerin soyo-ekonomik, kültürel ve eğitim anlanında ciddi problemlerle karşı karşıya
kaldıkları bilinmektedir (Seferov ve Ayhan, 2008). Eğitim sürecinde Ahıskalı Türk çocukların,
kötü sağlık koşulları, anksiyete, güvensizlik, aşırı uyarılmışlık, odaklanma sorunları, depresyon,
travma sonrası stres bozukluğu yaşamış/yaşayan hassas gruplar oldukları göz ardı edilmemelidir.
Yaşanan bu deneyimler çocukların bilişsel süreçlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle
Ahıskalı Türk çocuklara öğretmenler tarafından sağlanacak sosyal destek, ihtiyaç duyulduğunda
uzmanlara yönlendirilerek alabilecekleri diğer destekler onların gelişim süreçleri açısından
önemlidir (Şeker ve Aslan, 2015) .
Araştırmada “Akademik” boyutta öğretmenler; yetersiz kelime dağarcığına dayalı iletişim
zorluklarına, okuma- yazma ve okuduğunu anlamada yetersizlik, matematik derslerinde
öğrencilerin problem çözmedeki yetersizliklerine, eğitim anlayışındaki farklılıklara, öğrencilerin
ön öğrenmelerindeki eksikliklerine, kültürel farklılıklara dikkat çekmişlerdir. Araştırma
sonucunda elde edilen bulgular Börü ve Boyacı(2016) ve Sarıkaya (2013)’nın Ahıskalı Türk
öğrencilerin eğitim ortamında karşılaştıkları sorunlara ilişkin yapmış oldukları araştırma bulguları
ile örtüşmektedir. İçduygu (2105) tarafından yapılan bir çalışmada; okullardaki eğitimcilerin, bazı
göçmen çocuk ve gençlerle iletişim kurmada sorun yaşamakta olduğunu gözlemlemiştir. Aslında
göçmen durumunda olan herkes için benzer sorunlar yaşandığı söylenebilir. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının (2005) raporunda Almanya’da yaşayan Türklerin en önemli
sorunlarından birisinin iletişim ve dil sorunu olduğu tespit edilmiştir. Güllüpınar’ın (2010)
Almanya’daki Türk öğrencilerin başarısızlık nedenlerine ilişkin yapmış olduğu çalışmasında,
sorunun bireysel ve ailevi nedenler kadar kültürler arası müfredat eksikliği vb. yapısal faktörler
olduğunu belirlemiştir. Erden ve Gökçe (2009) geçmiş yaşantıların ve ön öğrenmelerin öğrenme
öğretme sürecinde ve sınıf yönetiminde önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Araştırmada “Ailesel” boyutta ise öğretmenler, ailelerin maddi zorluklarına, ailelerin
ilgisizliğine, eğitim konusunda duyarsız aile profiline ve ailesel sorunlara vurgu yapmışlardır.
İçduygu (2015) tarafından yapılan bir çalışmada; Ailelerin maddi imkânsızlıkları nedeniyle çocuk
ve gençlerin eğitimi öncelikli bir sorun olarak algılamadıklarını belirlemiştir. Şeker ve Aslan’a
(2015) göre, Türkiye’de de göçmen çocukların eğitimsel deneyimlerini, eğitim sürecinde
öğrencilerin aileleri ile ilişkilerini, ailelerin toplumla ilişkilerini, başarılı göç stratejilerini ortaya
çıkaran; dil yeterlilikleri, ihtiyaçları, sorunları, okula aidiyet, topluluk duygusu, psikososyal
uyumları, akademik yeterlilikleri ile ilgili çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

278 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

Öğretmenler yaşanılan sorunların giderilmesi için bilinçlendirme açısından ailelere eğitim
seminerleri verilmesi, öğrencilerin ön öğrenme eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilere yönelik
oryantasyon eğitiminin verilmesi, öğrencilerin okula başlamadan Türkçe eğitimi kursuna alınması
ve diğer dersleri için ilave kursların verilmesi, çocuklara ve ailelerine yönelik dil kurslarının
verilmesi, sosyal aktivitelere yer verilmesi ve ailelere iş imkânlarının sağlanması yönünde
önerilerde bulunmuşlardır. Özellikle bu çocukların sosyo kültürel ve akademik uyumları için hem
öğretmen ve idarecilerle hem de Ahıskalı Türk çocuklar ve aileleri ile aynı zamanda da toplumla
ilişkilerini kapsayan çalışmaların yapılması sorunların çözümüne ve tüm grupların yaşam
kalitesini arttırmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Şeker ve Aslan, 2015). Börü ve
Boyacı’nın (2016) yapmış oldukları araştırma sonuçlarına dayalı olarak, göçmenlere özgü eğitim
politikalarının hazırlanması, bu politikalara göre kanun ve yönetmelikler hazırlanması ve bu
politikaların öğretim süreçleri, dil, ekonomi ve ailevi sorunları kapsaması önerilmiştir.
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GÖÇMEN AİLEYE SAHİP OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN
YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF LONELINESS LEVELS OF CHILDREN FROM MIGRANT AND NONMIGRANT FAMILIES
Neriman ARAL*
Figen GÜRSOY**
Fatih AYDOĞDU***
Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL****
Özet
Araştırma, göçmen aileye sahip olan ve olmayan çocukların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi,
yalnızlık düzeyleri üzerinde çeşitli değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır. Araştırmaya Erzincan ili Üzümlü ilçesinde bulunan Üzümlü ve Geyikli Ortaokulunda öğrenim
gören Ahıska Türkü göçmen aile çocukları ile göçmen olmayan aile çocuklarından basit seçkisiz örnekleme
yöntemi ile belirlenen çocuklar dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocuklar ve ailelerine ilişkin
bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile yalnızlık
düzeylerini belirlemek amacıyla Russel, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989)
tarafından uyarlama çalışması yapılan UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda;
göçmen çocukların yalnızlık puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve aradaki farkın anlamlı olduğu;
aile tipi ile göçmen olma durumu etkileşiminin, aile tipinin ve kardeş sayısının anlamlı bir farklılık
gösterdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göçmen aile çocukları, yalnızlık, İki yönlü varyans analizi
Abstract
The purpose of the study is to analyze the loneliness levels of adolescents from migrant and nonmigrant families and to determine whether or not various variables create a difference on loneliness levels.
The children determined by using simple random sampling method among those, who were studying in
Üzümlü and Geyikli Secondary Schools located in Üzümlü district in Erzincan province and were the
children of Meskhetian Turkic migrant families and non-migrant families, were included in the study. A
personal information form, developed by the researchers, to obtain information about the children and their
families included in the study as well as the Trait Anxiety Inventory of the UCLA Loneliness Scale
developed by Russel, Peplau, and Ferguson (1978) and adapted by Demir (1989) in order to determine their
loneliness levels were used. In the result of research; it has been determined that the average loneliness
point of immigrant children is higher and the difference is meaningful; the interecaction between family
type and state of being immigrant, family type and sister number show a meaningful difference.
Keywords: Children of migrant families, loneliness, two-way analysis of variance

Giriş
Aile, çocuğun toplumsallaşma sürecinde ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının
çözümlenmesinde etkin rol oynamakta (Engin, 2015), ailenin çocuğa sağladığı yaşantılar ve
sunduğu destekleyici tutumlar çocuğun gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir (Eisenberg ve
ark, 2005). Bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği en doğal yer olan aile, yaşamdan doyum
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sağlama, fonksiyonlarını yerine getirme ve yaşadığı topluma uygun bir birey olarak yetişme gibi
olanakları sunmaktadır (Baran ve Yurteri Tiryaki, 2016). Sağlıklı aile, çocuğun dil becerilerinin
gelişimine ve akademik başarısının artmasına katkı sağlamaktadır (Su ve ark, 2017).
Çocuğun toplumsallaşma sürecinde gelişiminde ve başarısında çok önemli etkisi olan
ailenin desteklenmesi gerekmektedir. Ailelerin desteklendiği toplumlarda, aileler bulundukları
toplumlardaki kişi ve gruplar arasında daha güçlü sosyal bağlar kurabilmektedir. Bu toplumlarda
ortaya çıkan bireysel ve toplumsal sorunlar daha kolay ve kısa sürede çözülebilmekte; sorunlara
kalıcı ve sağlıklı çözümler bulma imkânı sağlanmaktadır. Ailelerin güçsüz ve sağlıksız bir yapıda
bulunduğu toplumlarda ise, şiddetin yoğun olduğu, aile üyeleri arasında çatışmaların yaşandığı
ve sağlıklı ilişkilerin kurulamadığı bilinmektedir (Arıkan, 2016).
Ailelerin güçsüz ve sağlıksız bir yapıda olmasına neden olan birçok etmenin olduğu
vurgulanmaktadır. Ailede yaşanan sorunlar, sosyoekonomik ve kültürel etmenler, psikolojik
etmenler, aile bireylerinin özelliklerinden kaynaklı etmenler, aile bireylerinin gerçek dışı
beklentileri, rekabet ve güç çekişmeleri, aile içi iletişim sorunlarının olması, şiddet, göç gibi
etmenler aile içinde sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenler arasında yer alan göç
olgusu da ailelerin dolayısıyla çocukların üzerinde önemli etkiler yaratabilmektedir.
Göç, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve eğitim gibi tüm öğeleri ile yakından
ilişkili ve etkileyici toplumsal bir olay olup bireyin beslenme, barınma, sağlık ve eğitim
alanlarındaki sorunlarla karşılaşmalarına neden olabilmektedir. Bu yönüyle göç, bireyin yaşamını
derinden etkilemektedir (Kıran Esen ve Korkut, 2016; Ördek İnceoğlu ve ark, 2016; Bozan,
2014).
Göç, aileler için yeni bir uyum sürecini başlatan en önemli toplumsal olaylardan birisidir.
Göçmenler yerleştikleri bölgelerde, daha önce hiç karşılaşmadıkları pek çok sorun ve farklılıkla
karşılaşabilmektedir. Özellikle derin kültürel farklılıkların bulunduğu ülkeler veya bölgeler
arasında yapılan uzun mesafeli göçlerde, daha çok uyum sorunu yaşamaktadırlar. Göçle birlikte
yeni çevreye uyum, aile örgütlenmesi, ekonomik zorluklar, barınma koşulları, giyim kuşam tarzı,
gündelik yaşam ve kültür farklılıkları bu süreçte önemli sorunlar olarak karşılarına çıkmaktadır.
Göç edenlerin geldikleri toplum ile dil, din, kültür ve değer farklılıklarının olması daha ciddi
sorunlarla karşılaşmalarına neden olabilmektedir (Deniz ve Etlan, 2009).
Göçün meydana getirdiği sorunlardan ailenin bireyleri arasında yer alan çocuklar daha
fazla etkilenmektedir (Kıran Esen ve Korkut, 2016; Kaştan, 2015; Lordoğlu ve Etiler, 2014;
Dreby, 2012) ve bu etkilenme durumu çocuğun yaşıyla paralellik gösterdiği gibi, yeni ortama
uyum sağlama sürecinde çocuğun içinde bulunduğu çevrenin nitelikleri de belirleyici bir rol
üstlenir ( Baran ve Pekşen-Akça, 2016).
İstihdam, eğitim, sağlık, barınma, kültürel çatışma ve güvenlik gibi bir göçmen ailenin
üstesinden gelmek zorunda olduğu sorunlar doğrudan çocuklara yansımaktadır. Bu sorunların
çocuklara yansıması, göçmen çocukları hem aile içerisinde hem de ev sahibi toplumun çocukları
karşısında dezavantajlı hale getirmektedir. Göçmen çocuğun üzerindeki kişi, grup ya da
kurumların etkili olmaya başlamasıyla ailenin kendi çocukları üzerindeki denetim ve yönlendirme
olanağı son derece azalmıştır. Eğitim düzeyinin düşüklüğü, yoksulluk, sosyal güvenlikten
yoksunluk, kültürel farklılık gibi değişkenler, toplumsal süreçte çocukların dezavantajlı
konumunu daha çok artırmaktadır (Güzel, 2013). Belirtilen bu durumlar çocukların güvensizlik
duygusu yaşayarak yalnızlığa itilmelerine ve akranlarından uzaklaşmalarına neden
olabilmektedir.

GÖÇMEN AİLEYE SAHİP OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN… • | • 281

Yalnızlık, bireyin sosyal yaşamı içerisinde yer alan özelliklerden etkilenebilen, içsel,
duygusal bir durum olup çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini etkileyen ve sosyal gelişimine
engel olan duygusal bir süreçtir (Duy ve Yıldız, 2014: 176). Bireyin ait olma, kabul görme,
onaylanma, iletişim kurma, sosyalleşme gibi gereksinimlerinin karşılanmaması sonucu kendini
ötekileştirme ve kendini soyutlama şeklindeki tepkilerle kendini gösterebilen bir içsel bir duygu
olan yalnızlık (Yakut ve Certel, 2016), genellikle kişinin diğer insanlarla ilişkisi sırasında yaşadığı
sorunlardan kaynaklanır. Yalnızlık yaşayan bireyler, diğer insanlarla birliktelik kuramamakta,
kişisel bağlarını koparmakta ve onlara yabancılaşmaktadır (Derdiyok, 2015).Yaşam doyumunu
ve iyi olma halini olumsuz yönde etkileyen yalnızlık (Çeçen, 2008), çocukların kendilerini
etkileşim içinde oldukları ortamdan soyutlamalarına neden olabilir.
Güçlü aile bağlarının olması aile içinde bireylerin birbirlerine saygılı olmasını ve etkili
iletişimin sağlanmasını, aile içinde yalnızlık duygusunun daha az yaşanmasına etki etmektedir.
Dolayısıyla böyle bir ortamda yetişen çocuklarda da daha az yalnızlık yaşanmaktadır (Lee ve ark,
2009). Başka bir ülkeden göç ederek gelen aileler, terk ettikleri yerde yakınlarını bıraktıkları ve
geldikleri ülkelerde uyum sorunu yaşadıkları için birçok sorun yaşamakta, bu sorunlardan da
çocuklar daha fazla etkilenmekte, bu sorunlar çocukların içe kapanmalarına, akranlarıyla iletişim
kurmalarında sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Bütün bunlar da aile içi bağların
zayıflamasına neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında göçmen aile çocuklarının kendilerini
daha çok yalnız hissedebileceği söylenebilir. Çocukların bulundukları akran grubu içerisinde
dışlanması da yalnızlık duygusunun yaşanmasında etkili olabilir (Asher ve Wheeler, 1985).
Göç, bireyin büyük bir gruba ait olma duygusunun kaybına dolayısıyla yalnızlık
duygusunun ortaya çıkmasına yol açar (Balcıoğlu ve Samuk, 2002). Göç sonrası göç edilen yer
ile göç edenlerin kültürleri arasındaki farklılıklar, yeni yaşam biçimine uyum süreci, ekonomik
sorunlar, güvenlik eksiklikleri, yalnızlık, eğitim, sağlık sorunlarının görülmesi; bireyde yalnızlık,
sosyal izolasyon, yabancılık, pişmanlık ve kendini değersiz görme gibi duyguların daha yoğun
yaşanmasına neden olmaktadır (Gözübüyük ve ark., 2015).
Göçmen çocukların, yerleştikleri bölgelerde çocuklarla dil ve kültürel farklılıklarının
olması göçmen olan çocukların yalnızlık duygusu yaşamalarına neden olabilmektedir. Göçmen
çocuklar akranlarıyla iletişim kuramadıklarından dil ve kültürel farklılıklardan dolayı yalnızlık ve
dışlanma duyguları yaşamaktadır (Kirova, 2001: 263). Göçmen çocukların yaşadıkları sorunların
azaltılması için toplumla bütünleşmelerinin sağlanması gereklidir. Bütünleşmenin sağlanmasında
da önemli bir kavram olan yalnızlık duygusunun göçmen olan ve olmayan çocuklar açısından
belirlenmesi, bu duyguyu etkileyen etmenlerin ortaya konulması, çocukların yalnızlık
düzeylerinin azaltılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına imkan sağlayabilir. Bu
düşünceden hareketle çalışmada, göçmen olan ve olmayan aile çocuklarının yalnızlık
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan bu araştırmada, göçmen olan ve olmayan aile
çocuklarının yalnızlık düzeylerinin incelenmesi, yalnızlık düzeyleri üzerinde cinsiyet, sınıf
düzeyi, kardeş sayısı, aile tipi, doğum sırası, anne ve baba öğrenim durumu ve ailenin aylık geliri
gibi değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma, Erzincan ili Üzümlü ilçesinde bulunan ortaokullara devam eden çocuklarla
yürütülmüştür. Araştırmaya Üzümlü ilçesinde bulunan Üzümlü ve Geyikli Ortaokullarına devam
eden göçmen aile çocukları ile bu okullara devam eden göçmen olmayan aile çocukları arasından
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seçkisiz yöntemle belirlenen, gönüllü katılan 75 göçmen aile çocuğu, 85 göçmen olmayan aile
çocuğu olmak üzere toplam 160 çocuk dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen çocukların
herhangi bir engeli olmamasına dikkat edilmiştir.
Araştırmaya dahil edilen çocukların % 54,4’ünün kız (Göçmen % 58,7; Göçmen olmayan,
% 50.1), % 45,6’sının erkek olduğu(Göçmen % 41,3; Göçmen olmayan, % 49.9); % 27,5’unun
beşinci sınıf, 22,5’unun altıncı sınıf % 25,6’sının yedinci sınıf ve, % 24,4’ünün sekizinci sınıf
olduğu belirlenmiştir. Aile tipine bakıldığında hem göçmen olan hem de göçmen olmayan
çocukların çoğunluğunun (Göçmen % 54,7; Göçmen olmayan, % 71.8) çekirdek aileye sahip
olduğu, % 64,4’ünün iki üç kardeşi olduğu, % 38,8’inin ortanca ya da ortancalardan biri olduğu
belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen göçmen çocukların annelerinin % 44’ünün, göçmen
olmayan çocukların annelerinin % 50.1’inin ilkokul mezunu ya da okur yazar olduğu; göçmen
çocukların babalarının % 37,3’ünün ilkokul mezunu ya da okur yazar olduğu, göçmen olmayan
çocukların babalarının ise % 34.1’inin ortaokul mezunu olduğu; çocukların ailelerinin %
41,3’ünün (Göçmen % 46,7; Göçmen olmayan, % 36,5) aylık gelirinin 1000-2000 TL arasında
yoğunlaştığı saptanmıştır.
Araştırmada çocukların kendilerine ve ailelerine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla
araştırmacılar tarafından geliştirilen ve cinsiyet, sınıf düzeyi, doğum sırası, kardeş sayısı, annebaba öğrenim durumu ve aile aylık gelirini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan “Genel Bilgi
Formu” ve çocukların yalnızlık düzeylerini değerlendirmek amacıyla Russel, Peplau ve Ferguson
(1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından uyarlama çalışması yapılan UCLA
Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır.
UCLA Yalnızlık Ölçeği, 10’u düz, 10‟’u ters yönde kodlanmış 20 maddeden oluşan bir
ölçektir. Ölçeğin her maddesinde sosyal ilişkilerle ilgili duygu ya da düşünce belirten bir durum
sunulmaktadır. Bu maddelere katılımcıların bu durumu ne sıklıkta yaşadıklarını dörtlü ölçek
üzerinde belirtmeleri istenmektedir. Yüksek puan yalnızlığın daha yoğun yaşandığının belirtisi
olarak kabul edilmektedir. Her madde için alınan puanlar 1 ile 4 arasında değiştiği için, ölçekten
alınacak puanlar en düşük 20, en yüksek 80’dir. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları
Demir (1989) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısının yeterli (0.96) düzeyde olduğu
belirlenmiştir (Demir, 1989). Ölçeğin bu çalışma kapsamında güvenirliği, iç tutarlık katsayısı
şeklinde hesaplanmış, elde edilen sonuca göre ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .70 olarak
bulunmuştur. Cronbach Alpha katsayısının 70 ve üzeri olması güvenirlik için yeterli
görülmektedir (Büyüköztürk 2010).
Araştırmaya dahil edilen çocuklar için UCLA Yalnızlık Ölçeği 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında Erzincan ilinin Üzümlü ilçesinde araştırmaya dahil edilen ortaokullara devam eden,
gönüllü katılan göçmen aile çocukları ile bu okullara devam eden göçmen olmayan aile
çocuklarına uygulanmıştır. Araştırma için katılımcılardan sözel, kurumlardan yazılı izin
alınmıştır. Çocuklara araştırmayla ilgili bilgiler verildikten sonra ölçeği doldurmaları istenmiştir.
Ölçek çocuklar tarafından doldurulduktan sonra toplanmış ve kontrol edilmiş eksik doldurulan
ölçekler tekrar çocuklara verilerek tamamlamaları istenmiştir.
Verilerin değerlendirilmesi ve analizi iki aşamada gerçekleşmiştir. Öncelikle UCLA
Yalnızlık Ölçeği puanı elde edilmiş, daha sonra da bu puanlarla değişkenler istatistiksel açıdan
karşılaştırılmıştır. Genel bilgi formu ve UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılarak elde edilen veriler
SPSS istatistik programı ile bilgisayara kaydedilmiştir.
Araştırmaya dahil edilen çocukların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan
bu araştırmanın analizleri için öncelikle UCLA Yalnızlık Ölçeğinden elde edilen puanların
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normal dağılıp dağılmadığı test etmek amacıyla çocukların yalnızlık düzeylerinin dağılımına ait
histogram ve Q-Q plot grafikleri çizilmiştir. Histogram ve Q-Q plot grafiklerinin normal dağılımı
işaret eden çizgiye yakın oldukları saptanmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi ile de normallik test
edilmiştir. Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarının anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>
.05).Dağılımın normalliğine karar vermede son olarak çarpıklık ve basıklık değerlerine
bakılmıştır. Yalnızlık düzeylerinin dağılımına ilişkin çarpıklık değeri -.237; basıklık değeri ise .600 olarak belirlenmiştir. Elde edilen iki değer de ölçüt değer olan -1 ile +1 aralığında olduğu
için yalnızlık düzeylerinin normal dağıldığı sonucuna varılmıştır. Verilerin analizinde parametrik
ölçümler kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya katılan çocukların yalnızlık düzeylerinin
göçmen olma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı t testi, göçmen olma durumları ile birlikte
çeşitli demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı İki Yönlü Varyans Analizi ile
belirlenmiştir. Analizler öncesinde veri setinde kayıp değer ve uç değer incelemesi yapılmıştır.
Herhangi bir kayıp değer ve uç değere rastlanmamıştır. Yapılacak istatistiklerde anlamlılık düzeyi
olarak .05 seçilmiştir. Kategori sayısı 2’den fazla olan değişkenlerde grup farklılıklarının
belirlenmesinde post hoc testlerinden Bonferroni testi yapılmıştır.
Bulgular
Araştırmada, göçmen olan ve olmayan çocukların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi,
yalnızlık düzeyleri üzerinde çeşitli değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ve verilerin istatistiksel çözümlemeleri
çizelgeler halinde sunulmuştur.
Çizelge1.Göçmen olan ve olmayan çocukların yalnızlık düzeylerine ait puan ortalamaları, standart
sapmaları ve t testi sonuçları
Göçmen Olma Durumu

n

X

SS

Göçmen olan

75

63.63

6.9

Göçmen olmayan

85

61.15

8.5

sd

t

p

158

2.002

.047*

Araştırmaya dâhil edilen çocukların yalnızlık düzeylerinin göçmen olup olmama
durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (t158=-2.002, p<.05). Söz konusu
farklılığa bakıldığında, göçmen olan çocukların yalnızlık düzey puanlarının ( X = 63.63),
göçmen olmayan çocukların yalnızlık düzey puanlarından( X = 61.15) anlamlı düzeyde yüksek
olduğu dikkat çekmektedir.
Çizelge 2. Göçmen olan ve olmayan çocukların cinsiyetlerine göre yalnızlık düzeylerine ait puan
ortalamaları, standart sapmaları ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma Durumu *Cinsiyet

N

Kız

44

Erkek

31

Kız
Erkek
Kız
Erkek

43
42
87
73

Göçmen

Göçmen Olmayan
Toplam

X

SS

64,2132

7,48445

62,8257

6,02943

61,0031
61,3124
62,6266
61,9550

9,53593
7,54027
8,66164
6,93476

284 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)
VaryansAnalizi Sonuçları
Cinsiyet
Göçmen olma durumu
Göçmen olma durumu
*Cinsiyet

Kareler
Toplamı
11,393
218,624

sd

Kareler Ortalaması

F

p

1
1

11,393
218,624
28,216

.184
3.534
.456

.668
.062
.500

28,216

1

Hata

9649,661

156

Toplam

631341,450

160

61,857

Çizelge 2’de görüldüğü gibi, çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun
(F1-156=3.534, p>.05), cinsiyetin (F1-156=.184, p>.05) ve cinsiyet ile göçmen olma durumu
etkileşiminin (F1-156=.456, p>.05) anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Çizelge 3.Göçmen olan ve olmayan çocukların sınıf düzeylerine göre yalnızlık düzeylerine ait puan
ortalamaları, standart sapmaları ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma Durumu *Sınıf Düzeyi

Göçmen

Göçmen Olmayan

Toplam

X

N

5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf

20
18
18
19
24
18
23
20
44
36
41
39

SS

64,6827
64,0287
62,4745
63,2772
61,7747
60,6878
59,6452
62,5720
63,0965
62,3582
60,8873
62,9156
Kareler
F
Ortalaması
37,765
,602
236,657
3,775

Varyans Analizi
Sonuçları
Sınıf düzeyi
Göçmen olma durumu
Göçmen olma durumu
*Sınıf düzeyi

Kareler Toplamı

sd

113,294
236,657

3
1

40,546

3

13,515

Hata

9529,559

152

62,694

Toplam

631341,450

160

,216

6,29589
8,61603
6,69822
6,25871
8,43190
10,49393
8,95932
6,37993
7,59529
9,61331
8,07695
6,24774
p
,614
,054
,885

Çizelge 3’de görüldüğü gibi, çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun
(F1-152=3.775, p>.05), sınıf düzeyinin (F3-152=.602, p>.05) ve sınıf düzeyi ile göçmen olma durumu
etkileşiminin (F3-152=.216, p>.05) anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Çizelge 4. Göçmen olan ve olmayan çocukların doğum sırasına göre yalnızlık düzeylerine ait puan
ortalamaları, standart sapmaları ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma Durumu *Doğum Sırası

Göçmen
Göçmen

İlk çocuk
Ortanca ya da ortancalardan biri
Son çocuk
İlk çocuk

Yalnızlık Düzeyi Puanları
N
24
31
20
32

X
63,7901
64,0820
62,7737
63,5773

SS
5,89814
7,41711
7,47707
8,32027
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Ortanca ya da ortancalardan biri
Son çocuk
İlk çocuk
Ortanca ya da ortancalardan biri
Toplam
Son çocuk
Varyans Analizi
Kareler
sd
Sonuçları
Toplamı
Doğum sırası
159,871
2
Göçmen olma durumu
250,828
1
Göçmen olma durumu
134,220
2
*Doğum sırası

Olmayan

Hata

9363,568

154

Toplam

631341,450

160

31
22
56
62
42
Kareler
Ortalaması
79,935
250,828
67,110

59,6019
59,8236
63,6685
61,8419
61,2284

8,49772
8,55915
7,31969
8,22614
8,10276

F

p

1,315
4,125

,272
,044*

1,104

,334

60,802

Çizelge 4’de görüldüğü gibi, çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun
(F1-154=4.125, p<.05) anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenirken, doğum sırasının (F2-154=.602,
p>.05)ve doğum sırası ile göçmen olma durumu etkileşiminin (F2-154=1.104, p>.05) anlamlı
farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Çizelge 5. Göçmen olan ve olmayan çocukların kardeş sayısına göre yalnızlık düzeylerine ait puan
ortalamaları, standart sapmaları ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma Durumu
*Kardeş Sayısı

N

1 ve daha az

11

64,9105

7,70775

2-3

55

63,1811

6,58562

4 ve daha fazla

9

64,8889

8,32839

1 ve daha az

22

65,2188

9,50358

2-3

48

58,6341

7,39679

4 ve daha fazla

15

63,2667

8,23292

1 ve daha az

33

65,1161

8,82374

2-3

103

61,0621

7,30526

4 ve daha fazla

24

63,8750

8,12573

Göçmen

Göçmen
Olmayan

Toplam

X

SS

Varyans Analizi
Sonuçları

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Kardeş sayısı

491,044

2

245,522

4,244

,016 *

Göçmen olma durumu

97,265

1

97,265

1,681

,197

Göçmen olma durumu
*Kardeş sayısı

150,769

2

75,385

1,303

,275

Hata

8908,093

154

57,845

Toplam

631341,450

160

Çizelge 3.5’de görüldüğü gibi, çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun
(F1-154=1.681, p>.05) anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenirken, kardeş sayısının (F2-154=4.244,
p<.05) ve kardeş sayısı ile göçmen olma durumu etkileşiminin (F2-154=1.303, p>.05) anlamlı
farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Bonferroni testi sonuçlarına göre ortalamalar incelendiğinde,
bir ve daha az kardeşe sahip olan çocukların iki üç kardeşe sahip olan çocuklara göre yalnızlık
düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
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Çizelge 6. Göçmen olan ve olmayan çocukların aile tiplerine göre yalnızlık düzeylerine ait puan
ortalamaları, standart sapmaları ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma
Durumu *Aile Tipi
Çekirdek
Göçmen
Geniş
Çekirdek
Göçmen
Olmayan
Geniş
Çekirdek
Toplam
Geniş
Varyans Analizi
Sonuçları
Aile tipi
Göçmen olma durumu
Göçmen olma durumu
*Aile tipi

X

N
41
34
61
24
102
58
Kareler
Toplamı
235,032
61,070

SS

F

p

1
1

63,7442
63,5136
59,6430
65,0011
61,2916
64,1292
Kareler
Ortalaması
235,032
61,070

3,989
1,037

,048*
,310

279,218

1

279,218

4,739

,031*

Hata

9191,246

156

58,918

Toplam

631341,450

160

sd

6,97851
6,93125
8,72159
6,89644
8,27998
6,89575

Çizelge 6’da görüldüğü gibi, çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun
(F1-156=1.037, p>.05) anlamlı farklılık göstermediği, aile tipinin (F1-156=3.989, p<.05) ve aile tipi
ile göçmen olma durumu etkileşiminin (F1-156=4.739, p<.05) anlamlı farklılık oluşturduğu
saptanmıştır. Ortalamalar incelendiğinde, geniş aileye sahip olan çocukların çekirdek aileye sahip
olan çocuklara göre yalnızlık düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek
olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 3.7. Göçmen olan ve olmayan çocukların anne öğrenim durumuna göre yalnızlık
düzeylerine ait puan ortalamaları, standart sapmaları ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma Durumu *Anne
Öğrenim Durumu
İlkokul ve altı
Ortaokul
Göçmen
Lise ve üstü
İlkokul ve altı
Göçmen
Ortaokul
Olmayan
Lise ve üstü
İlkokul ve altı
Ortaokul
Toplam
Lise ve üstü
Varyans Analizi
Kareler
Sonuçları
Toplamı
Anne öğrenim durumu
18,368
Göçmen olma durumu
54,440
Göçmen olma durumu
240,301
*Anne öğrenim durumu

X

N
33
30
12
43
28
14
76
58
26
sd
2
1

64,0673
64,0149
61,5258
60,1313
61,0238
64,5670
61,8404
62,5709
63,1634
Kareler
Ortalaması
9,184
54,440

2

120,151
61,132

Hata

9414,307

154

Toplam

631341,450

160

SS
6,68408
7,18883
7,02028
8,71474
7,91792
9,03555
8,09006
7,63302
8,15653
F

p

,150
,891

,861
,347

1,965

,144

Çizelge 7’de görüldüğü gibi, çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun
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(F1-154=.891, p>.05), anne öğrenim durumunun (F2-154=.150, p>.05) ve anne öğrenim durumu ile
göçmen olma durumu etkileşiminin (F2-154=1.965, p>.05) anlamlı farklılık oluşturmadığı
saptanmıştır.
Çizelge 3.8. Göçmen olan ve olmayan çocukların baba öğrenim durumuna göre yalnızlık
düzeylerine ait puan ortalamaları, standart sapmaları ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma Durumu
*Baba Öğrenim Durumu

N

İlkokul ve altı

28

63,7687

6,11143

Ortaokul

24

64,7294

7,76651

Lise ve üstü

23

62,3455

6,97760

İlkokul ve altı

28

62,7727

8,44807

Göçmen

Göçmen
Olmayan

X

SS

Ortaokul

29

60,2614

7,72006

Lise ve üstü

28

60,4656

9,51963

İlkokul ve altı

56

63,2707

7,32284

Ortaokul

53

62,2846

7,98829

Lise ve üstü

51

61,3134

8,44106

Toplam

Varyans Analizi
Sonuçları

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Baba öğrenim durumu

92,807

2

46,404

,751

,473

Göçmen olma durumu

237,835

1

237,835

3,852

,052

Göçmen olma durumu
*Baba öğrenim durumu

87,150

2

43,575

,706

,495

Hata

9509,481

154

61,750

Toplam

631341,450

160

Çizelge 8’de görüldüğü gibi, çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun
(F1-154=3.852, p>.05), baba öğrenim durumunun (F2-154=.751, p>.05) ve baba öğrenim durumu ile
göçmen olma durumu etkileşiminin (F2-154=.706, p>.05) anlamlı farklılık oluşturmadığı
saptanmıştır.
Çizelge 3.9. Göçmen olan ve olmayan çocukların aile aylık gelirine göre yalnızlık düzeylerine ait
puan ortalamaları, standart sapmaları ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma Durumu *Ailenin
Aylık Geliri
1000 tl ve altında
1000-2000 tl
Göçmen
2000-3000 tl
3000 tl ve üstünde
1000 tl ve altında
1000-2000 tl
Göçmen
Olmayan
2000-3000 tl
3000 tl ve üstünde
1000 tl ve altında
1000-2000 tl
Toplam
2000-3000 tl
3000 tl ve üstünde

N
17
35
8
15
21
31
14
19
38
66
22
34

X
62,4088
63,1732
65,6250
65,0644
60,4553
60,5648
61,8344
62,3948
61,3292
61,9480
63,2128
63,5725

SS
6,16268
7,42370
6,50137
6,87488
9,86199
7,15177
6,24722
10,82340
8,36447
7,35901
6,46008
9,26064
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Varyans Analizi
Sonuçları
Ailenin aylık geliri
Göçmen olma durumu
Göçmen olma durumu
*Ailenin aylık geliri

Kareler
Toplamı
149,026
251,524

F

p

3
1

Kareler
Ortalaması
49,675
251,524

,792
4,010

,500
,047*

11,173

3

3,724

,059

,981

Hata

9534,613

152

62,728

Toplam

631341,450

160

sd

Çizelge 9’da görüldüğü gibi, çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumu (F1=3.250,
p<.05) anlamlı farklılık oluştururken, ailelerinin aylık gelirinin (F3-152=.792, p>.05) ve
152
aile aylık geliri ile göçmen olma durumu etkileşiminin (F3-152=.059, p>.05) anlamlı farklılık
oluşturmadığı saptanmıştır.
Tartışma
Göçmen olan ve olmayan çocukların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi, yalnızlık
düzeyleri üzerinde cinsiyetin, aile tipinin, doğum sırasının, kardeş sayısının, sınıf düzeyinin, anne
ve baba öğrenim durumunun ve ailenin aylık gelirinin anlamlı düzeyde farklılık yaratıp
yaratmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan analiz sonuçları ilgili
literatürle desteklenerek tartışılmıştır.
Çocukların yalnızlık düzeylerinin göçmen olup olmama durumlarına göre anlamlı farklılık
gösterdiği belirlenmiş ve göçmen olan çocukların yalnızlık puanlarının, göçmen olmayan
çocukların yalnızlık puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Göçmen aile
çocukları yaşadıkları bölgelerde, dil, kültür, yaşayış biçimi ve oynanan oyunlar açısından
benzerlik gösteren akranlarını bırakarak farklı bölgelere aileleri ile birlikte göç etmektedirler. Göç
ettikleri bölgelerdeki yaşama uyum sağlamaları ve yeni arkadaşlık edinmeleri güç olabilmekte,
yaşama dair birçok sorun yaşamaktadırlar. Aynı bölgede yaşayan çocuklar zamanla etkileşime
girerek yaşamlarını devam ettirebilmektedir. Bunlara rağmen göçmen çocuklar farklı kültürdeki
çocuklara uyum sağlamada zorluklarla karşılaştıkları için kendi içlerine kapanarak yalnızlık
duygusu yaşamaktadır. Yapılan çalışmalarda çocuklar yerli çocuklara göre daha çok yalnızlık
sorunu yaşadıkları vurgulanmaktadır (Lu ve Zhou, 2012).
Çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun, cinsiyetin ve cinsiyet ile
göçmen olma durumu etkileşiminin anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Ekinci ve
diğerleri (2015) ve Pancar (2009) lise öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada cinsiyete göre
yalnızlık algıları arasında anlamlı farklılaşma tespit edememişlerdir. Yalnızlıkta toplumsallaşma
ve topluma dahil olma önemli olduğu için cinsiyetin bu durumda etkili olmadığı söylenebilir.
Çocukların yalnızlık düzeylerinde aile tipinin ve aile tipi ile göçmen olma durumu
etkileşiminin anlamlı farklılık oluşturduğu saptanmıştır. Geniş aileye sahip olan çocukların
yalnızlık düzeylerinin yüksek olması beklenen sonuç değildir. Kalabalık aile ortamında, bireyler
işlevlerini yerine getirmede sorun yaşayabilir, bu durumda çocuğun kendini yalnız hissetmesine
neden olabilir. Ayrıca geniş ailelerde çocuğun bakımının yaşlılara bırakılması çocuğun yalnızlık
duygusu hissetmesi de önemli olabilir. Elde edilen veriler incelendiğinde göçmen çocukların aile
tiplerine göre yalnızlık puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu, göçmen olmayan çocukların
aile tiplerine göre puan ortalamalarının farklı olduğu, geniş aileye sahip olanların puan
ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Etkileşimdeki farklılıkta bu durumun etkili olduğu
söylenebilir. Göçmen aile çocuklarında aile tipinden ziyade göçmen olup olmamalarının daha
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etkili olabildiği düşünülmektedir. Çekirdek ailede bireyler daha fazla birbirlerine yakın oldukları
için aile içindeki sevgi ve saygı ortamının arttığı ve bireylerin kendilerini daha fazla güven,
içtenlik ortamı içinde hissettikleri görülür. Aile bireyleri sadece kendi çocuklarıyla ilgilendikleri
için çocuklarının psikolojik doyum isteklerini karşılayabilirler (Şahin, 2011). Bunlardan dolayı
çekirdek aile içinde yalnızlık düzeyine ilişkin puan ortalamasının düşük olduğu söylenebilir.
Çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun, sınıf düzeyinin ve sınıf
düzeyi ile göçmen olma durumu etkileşiminin anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Bu
sonuç, çocukların aynı gelişimsel dönemde olmaları ile açıklanabilir. Yapılan çalışmalarda devam
ettikleri sınıfın anlamlı farklılık yaratmadığı belirlenmiştir (Akyol, 2013; Aral ve Gürsoy, 2000).
Buna karşılık Leondari ve Kiosseoglou (2000) ise lise öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada
gelişimsel dönem farklılaştıkça yalnızlık düzeylerinde farklılaşmamanın olduğunu ortaya
koymuştur.
Çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun anlamlı farklılık oluşturduğu
belirlenirken, doğum sırasının ve doğum sırası ile göçmen olma durumu etkileşiminin anlamlı
farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Bu sonuç doğum sırasının yalnızlık düzeyleri üzerinde
anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. İster ilk, ister ortanca, isterse de son çocuk
olsun, aileden ve sosyal çevreden gördükleri destek yalnızlık düzeyi üzerinde daha etkili bir rol
oynamaktadır. Bununla birlikte kardeş sayısının çocukların yalnızlık düzeylerinde anlamlı
farklılık oluşturduğu görülmektedir. Buna göre bir ve daha az kardeşe sahip olan çocukların, iki
üç kardeşe sahip olan çocuklara göre yalnızlık puanlarının yüksek olduğu söylenebilir. Kardeşin
tek olması ya da hiç olmaması, çocukların daha az sosyal destek bulmalarına neden olabilir.
Kardeşlerin paylaşımda bulunmaları birbirlerinden sosyal ve duygusal destek almalarını sağlar.
Durualp ve Çiçekoğlu (2013) yaptıkları araştırmada, kardeşi olmayan ergenlerin yalnızlık puan
ortalamasının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Çocukların yalnızlık düzeylerinde göçmen olma durumunun, anne baba öğrenim
durumunun ve anne baba öğrenim durumu ile göçmen olma durumu etkileşiminin anlamlı
farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Bu sonuç annenin çocuğuna destek olabilmesinde gördüğü
öğrenimin değil, çocukla ne kadar ilgilendiğinin etkili olduğuna işaret etmektedir. Otrar ve
Bayraktar (2016) tek ebeveynli ergenler üzerine yaptıkları araştırmada, ebeveynin öğrenim
düzeyinin yalnızlık düzeyi üzerinde etkili bir değişken olmadığını belirtmişlerdir.
Çocukların yalnızlık düzeyleri ailenin aylık gelirine göre incelendiğinde, göçmen olma
durumu anlamlı farklılık oluşturduğu saptanmıştır. Aylık gelir, daha çok temel fizyolojik
ihtiyaçların giderilmesinde öne çıkan bir değerdir. Yalnızlığın, sosyal ve duygusal desteklerin
eksikliğiyle ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda veriler incelendiğinde göçmen
çocukların aile aylık gelirine göre yalnızlık puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Çocukların hem uyum hem de sosyoekonomik sorun yaşamaları yalnızlık duygularını daha ön
plana çıkarmaktadır. Körler (2011) ise yaptığı araştırmada gelir durumu düşük olan aileye sahip
ergenlerin yalnızlık puanlarının daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda; göçmen olan ve olmayan çocukların yalnızlık düzeylerinin
birbirlerinden anlamlı düzeyde farklı olduğu, çocukların yalnızlık düzeylerinde üzerinde cinsiyet,
doğum sırası kardeş sayısı, sınıf düzeyi, anne baba öğrenim durumu ve aile aylık geliri
etkileşiminin anlamlı olmadığı; aile tipi ile göçmen olma durumu etkileşimi, aile tipinin ve kardeş
sayısının anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda;
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Göçmen çocukların, yerli çocuklarla sosyal uyum ve etkileşimlerini artırıcı programların
düzenlenmesi,
Öğretmenlerin göçmen çocukların aileleri ile güçlü ilişkiler geliştirmesi ve karşılaşılan
sorunlara çözüm üretmesi için desteklenmesi
Çocukların, kalabalık aile ortamlarında ilgisiz kalmamalarını önleyici uygulamaların
yapılması için ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
Ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların akran grubu içerisinde yer almalarını sağlayıcı
etkinlikleri yapması için yönlendirilmesi,
Göçmen aile çocuklarının daha çok yalnızlık yaşamalarında etkili olan sorunların
derinlemesine belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların
yapılması önerilebilir.
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ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ’DEKİ AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE
TÜRKÇESİNİ ÖĞRENME ZORLUKLARI
THE DIFFICULTIES IN LEARNING TURKISH OF THE MESKHETIAN TURKS WHO
PLACED IN ÜZÜMLÜ DISTRICT OF ERZINCAN PROVINCE
M. Abdullah ARSLAN*
Öznur YILDIRIM**
Özet:
Bu çalışmanın amacı, Ukrayna’dan Erzincan-Üzümlü’ye yerleştirilen Ahıska Türklerinin Türkiye
Türkçesini öğrenmedeki zorluklarını tespit etmek ve bu tespitler ışığında öneriler geliştirmektir. Bu amaçla
Ahıska Türklerinin Türkiye Türkçesini öğrenirken özellikle konuşma becerisinde yaşadıkları zorluklar ele
alınmıştır. Bu kapsamda Üzümlü’ye yerleştirilen Ahıska Türklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır.
Bu araştırma ile Ahıska Türklerinin daha önce kaldıkları ülkenin dilinin Türkçe öğrenmelerine
etkileri, gittikleri Türkçe kurslarında dersin işlenişi ve öğretmen faktörü ile ilgili karşılaştıkları sorunlar,
kamu kurum ve kuruluşlarında bazı kavramların bilinmemesi veya anlaşılamaması sonucu yaşadıkları
sıkıntılar ile kalıp ifadelerin ve argo sözlerin algılanmaması gibi karşı karşıya kaldıkları zorluklar
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, konuşma becerisi, Türk soylulara Türkçe öğretimi, Erzincan
Abstract:
The aim of this study is to point out the difficulties and problems which are being faced by
Meskhetian Turks who placed in Erzincan- Üzümlü in learning of Turkish language and to suggest some
solutions for these problems on the basis of collected information. After taking data it is figured out that
while learning Turkish language Meskhetian Turks in Üzümlü face problem in speaking. Within the scope
of the research, by using semi-structured interview form, the data collected from The Meskhetian Turks
placed in Üzümlü. A content analysis made on the collected data.
In this research, effect of languages of previous counteries where Meskhetian Turks resided on their
Turkish learning ability, the problems they face in language centers related to teacher and teaching
methodology, the struggle they do in the state institutions and organizations due to not knowing or
undestanding the street proverbs and not comprehending the pattern of expressions and slangs are studied.
Key Words: The Meskhetian Turks, speaking skill, teaching Turkish to Turkic people, Erzincan

1. Giriş
Kitab-ı Dede Korkut’ta Ak Saka/ Ak Sıka olarak geçen ve bugün Gürcistan sınırları
içerisinde bulunan coğrafya, Ahıska olarak bilinmektedir (Taşdemir, 2005: 78). Bazı kaynaklarda
Ahıska ismi Meshetya olarak da anılmakta; nitekim İngilizce’de de Meskhetia şeklinde karşılık
bulmaktadır. Bahsi geçen coğrafya Gürcistan ile sınır ilimiz olan Ardahan’a çok yakın bir
mesafede bulunmakla birlikte; Ahıska Türklerinin aslında Kuzeydoğu Anadolu’dan oralara giden
Türkler olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Kiska/
Kiskha (yeni adıyla Şenyurt) beldesinin adı ile Ahıska/ Ahıskha kelimelerinin benzer olması da
bunun küçük bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (Tarhan, 2014). Ayrıca Ahıska Türklerinin
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dil özelliklerinin bilhassa Kuzey Doğu Anadolu Türkçesi ile aynı olduğunu; Erzurum’un Olur,
Oltu, Şenkaya, Tortum gibi ilçelerindeki Türkçe ile benzer özellikler gösterdiğini söylemeliyiz
(Aliyeva, 2014).
14 Kasım 1944 gecesi Rus askerlerinin Ahıska’ya gelmesi ve insanları Orta Asya’ya
göndermesi ile Ahıskalılar için yıllar sürecek acı bir sürgün başlar. Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan gibi ülkelere hayvan ve yük vagonlarında, ansızın gönderilen Ahıskalılar; günümüzde
Türkiye, ABD, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Ukrayna gibi birçok
ülkede yaşamlarını sürdürmektedir. Sovyetlerin yıkılması ile birlikte 1990’lardan itibaren
Ahıskalılar bulundukları ülkelerden ayrılıp, çeşitli ülkelere dağılmışlardır. O yıllarda Türkiye
kapılarını öz vatanlarına dönen Ahıskalılara açmış ve gelenler Iğdır başta olmak üzere çeşitli illere
yerleştirilmiştir. Zamanla kendi imkânları ile yurda dönenler olsa da Ahıskalılar bugün dağınık
hâlde yaşamaktadırlar.
Son yıllarda Ukrayna’da yaşanan siyasi olaylar ve gerilimler sebebiyle oradaki Ahıska
Türkleri büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. Ukrayna’nın Rusya ile gerilen ilişkileri ve yaşanan
çatışmalar, oradaki Ahıskalı Türkler açısından büyük tehlike arz ettiğinden Ahıskalı Türkler uzun
zaman Türkiye’den yurda dönüş konusunda bir çağrı beklediler. Nihayet Türkiye’nin çağrısı
üzerine Ahıskalılar Bitlis’in Ahlat ilçesi ile Erzincan’ın Üzümlü ilçesine kafile kafile
yerleştirildiler. Vatana dönmenin verdiği mutluluğu yaşayan Ahıska Türkleri yaşamlarını yeni
evlerinde, öz vatanlarında sürdürmektedir.
Dil; milletlerin kimliği, hafızası ve geçmişten geleceğe millete ait olan her şeyin
taşıyıcısıdır. Bu bağlamda dil ele alındığında, bir milletin kendi dilinin imkânlarını bilmesi; o
milleti kültürel, tarihî, sosyal birçok alanda yüceltecektir. Diğer yandan yabancı dil öğreniminin
de önemini vurgulamak elzemdir. Geniş bir coğrafyada konuşulan Türk dilini yabancı dil olarak
öğrenen insanların, duygu ve düşünce dünyası muhakkak surette gelişip aydınlanacaktır. Çünkü
Türkçe yüzyıllardır tarih sahnesinde önemli roller üstlenen, çağ açıp çağ kapatan Türk milletinin
dilidir. Türk dilini günümüzde uzak topluluklar kadar kardeş ve akraba topluluklar da
öğrenmektedir. Ayrıca uzun yıllar yurtdışında yaşamış ve anadili Türkçe olan birçok insan da
kendi dilini daha iyi bilmek adına Türkçe öğrenmektedir. 1950’li yıllardan itibaren bilhassa
Avrupa’ya giden gurbetçi vatandaşlarımız bu duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir (Yıldız,
2012: 12-14). Bunun yanısıra 1944’te ansızın acı bir sürgünle Orta Asya’ya gönderilen Ahıska
Türklerinin dil durumu da buna benzerdir. Yıllarca Ukrayna, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan,
Kazakistan, ABD gibi uzak coğrafyalarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan Ahıska Türkleri
dillerini koruma gayreti içerisinde olsalar da zamanla bulundukları yerin dilinin etkisiyle anadil
becerileri zayıflamıştır. Sadece evde, aile arasında Türkçe konuştuklarından dış dünyaya ait
birçok kavram ve terim, Ahıskalı Türklerin dil dünyasında eksik kalmıştır diyebiliriz. Bununla
birlikte Türkçe konuşma, dinleme, okuma ve anlama becerileri de Türkçeyi sadece ev ortamında
kullandıklarından belli oranlarda gerilemiştir.
Yukarıda zikrettiğimiz ülkeler dâhil olmak üzere birçok ülkede yaşayan Ahıskalı Türkler,
dil ve kültürlerini koruma noktasında takdire değer bir çaba göstermiştir. Fakat yaşadıkları acı
sürgünlerden ötürü dillerine gerek Türk dillerinden, gerekse Rusça ve Ukraynaca başta olmak
üzere batı dillerinden de kelimeler almışlar, uzun süre çeşitli kavramları bu dillerden aldıkları
kelimelerle ifade etmişlerdir (Aliyeva, 2014). Bu çalışmada Erzincan’ın Üzümlü ilçesine
yerleştirilen Ahıska Türkleri konu edildiğinden, bu bölgedeki insanların konuşma becerilerindeki
dil kullanımları dikkate alınmış ve incelenmiştir.
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1.1.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Ahıska Türklerinin standart (ölçünlü) Türkiye Türkçesi öğrenirken
özellikle konuşma becerisinde karşılaştıkları sorunların kendileri ile birebir görüşülerek ele
alınmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
a. Ahıska Türklerinin Türkçe öğrenirken yaşadıkları sorunlar nelerdir?
b. Ahıska Türklerinin konuşma becerisinde yaşadıkları problemler ve bu problemlerin
kaynağı nelerdir?
c. Uzun yıllar Türkçe konuşamamaları/ Türkçeyi kullanamamaları onları nasıl etkilemiştir?
2.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve verilerin analizi
hakkında bilgiler sunulmuştur.
2.1.

Araştırmanın Modeli

Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıskalıların Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunları ve
konuşma becerisinde yaşadıkları zorlukları tespit etmek amacıyla kültür analizi modeli
seçilmiştir. Gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme, doküman analizi gibi nitel araştırma
yöntemlerinden de araştırma konusu incelenirken yararlanılmıştır.
2.2.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Üzümlü ilçesine yerleştirilen 20-50 yaş arası lise veya
üniversite mezunları bireyler oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden
kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır.
2.3.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri, Ahıska Türklerinin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunları ve
konuşma becerisinde yaşadıkları zorlukları ortaya çıkarmak amacıyla yarı yapılandırılmış
görüşme formundan yararlanılmıştır. Form hazırlanırken Erzincan Üniversitesi Türkçe Eğitimi
ABD hocalarının görüşlerine başvurulmuştur. Gönüllülük esasına dayalı olarak Üzümlü’deki
Ahıskalılarla görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin kayıt altına alınacağı bireylere
bildirilmiş, bu durumun kendileri için bir sakıncasının olup olmadığı sorulmuş ve bu konudaki
izinleri alınmıştır. Araştırmacılarca, katılımcıların bilgilerinin kimseyle paylaşılmayacağı ve
araştırma sonucunda çalışmada kendi adlarının kullanılmayacağı kendilerine özellikle
belirtilmiştir. Ahıskalı Türklerle yapılan görüşmeler 10-15 dakika kadar sürmüş, görüşmelerin
tamamı araştırmacılar ile katılımcılar arasında, rahat bir ortamda yapılmıştır.
2.4.

Verilerin Analizi

Araştırma için nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ve doküman analizi
kullanılmıştır.
3.

Bulgular

Uzun yıllardan beri Ukrayna’da yaşayan Ahıska Türkleri üst düzey diplomatik ziyaretler
sonucu 25 Aralık 2015’ten itibaren Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilmeye başlandı
(https://www.youtube.com/watch?v=ZdNgKTRWvig). Gelen ailelere barınma ve çalışma
imkânlarının verilmesi ve ailelerin şehirdeki sosyal hayata dâhil olmasıyla birlikte; uzun yıllardır
dillerinden uzak yaşayan Ahıskalılar dış dünyada da dillerini kullanmaya başladılar. Konuşma,

296 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

insanın dış dünya ile ilişkilerini sürdürebilmesi için, en çok ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı
önemli bir dil becerisidir (Aktaş ve Gündüz, 2011: 99). Ev ortamının dışında da Türkçe
konuşmaya başlayan Ahıskalı Türkler, sürgünde kaldıkları süre içerisinde konuşma becerilerini
geliştirmektedirler. Bu doğrultuda, çalışmamız kapsamında bulunan Ahıskalılar için de iletişim
kurmak büyük oranda konuşma becerisiyle olacaktır.
Hastanede, çarşı ve pazarda, devlet dairelerinde, sokakta Türkçe konuşmaya başlayan
Ahıskalı ailelerin çevreleriyle % 85-90 oranında günlük dilde anlaşma sağladıkları gözlenmiştir.
Yüksek oranda anlaşma sağlasalar da Ahıskalı Türkler uzun yıllar farklı coğrafyalarda yaşamak
zorunda kaldıklarından bazı kavram ve kelimeleri tam anlayamamaktadırlar. Özellikle devlet
kurumlarında kullanılan bazı kelimelere, çeşitli terimlere anlam yükleyememektedirler. Böyle
durumlarda anlayamadıklarını ifade etmekten çekinmeyen bu insanlar, Türkçeyi doğru ve güzel
konuşma adına takdir edilir bir çaba içerisindedirler. Görüştüğümüz bireyler “Uzun yıllar çeşitli
ülkelerde ikamet etmek mecburiyetinde bırakılsak da aklımız ve yüreğimiz hep Türkiye ile oldu.
Biz Türkiye’yi basından ve televizyonlardan takip ettik.” şeklinde açıklamalarda bulunarak dile
ait birçok kavramı kitle iletişim araçları vasıtasıyla öğrendiklerini belirttiler. Bilmedikleri
kelimeleri konuşma anında tahmin yürüterek anlaşma yoluna giden Ahıska Türkleri, kelimenin
yahut kavramın anlamını ve dildeki kullanım şeklini sormaktan çekinmemektedirler.
Kelime kullanımlarının yanısıra konuşurken karşı tarafı dili daha iyi öğrenmek maksadıyla
iyice dinleyen Ahıskalı bireyler, kelimelerin telaffuzu noktasında da büyük gayret
göstermektedirler. Konuşurken Ahıska ağzını kullanan bireyler, sıklıkla Türkiye Türkçesini de
şevkle kullanmaktadırlar. Dildeki kelimelerle birlikte zaman kullanımlarını da önemseyen Ahıska
Türkleri, ölçünlü Türkiye Türkçesindeki zamanları doğru kullanma ve güzel telaffuz etme
gayretindedirler. Görüşme yaptığımız süre zarfı içerisinde Ahıska ağzında “Geliyirem.” şeklinde
şimdiki zamanlı bir cümleyi Türkiye Türkçesinde “Geliyorum, demeliyim. Öyle değil mi?”
diyerek sıklıkla teyit ettiklerini gözlemledik. Bu da hem öğrenme gayretlerini hem de birçoğu
zaten birkaç dil bilen Ahıskalıların, Türkiye Türkçesini konuşmakta çok sıkıntı çekmediklerini
göstermektedir.
Yöre halkı ile ilişkileri de gayet iyi olan Ahıska Türkleri, devlet dairelerinde bazı terim ve
kavramları zamanla öğrenmektedirler. Türkçeye farklı dillerden geçmiş enstitü, mekanizma gibi
bazı kelimeleri ise söyleme noktasında bazen zorluk çekmektedirler. Karşılıklı konuşmalarda
muhataplarının söylediklerini tekrar ettirme gereği duymayan Ahıskalılar, zaman zaman genelden
özele/ özelden genele kavramları sıralayamamaktadır. Buna, malum nedeni yani acı sürgünü
sebep gösterebiliriz.
Ahıska Türkleri yüce gönüllü, geleneklerine ve göreneklerine sıkıca bağlı, kültürlerini ve
dillerini yıllar süren sürgünlerde korumuş değerli insanlardır. Yaşamaya mecbur kaldıkları
yerlerde o bölgenin dilini de öğrenen Ahıska Türkleri Türkçe konuşurken zaman zaman unutarak
o dillerden kelimeler kullanmaktadırlar. Örneğin yıllarca Ukrayna’da ve Rusya’da kalan aileler,
bazen çeşitli nesnelerin Ukraynaca veya Rusça karşılıklarını kullanabilmektedir. Ahıskalı Türkler
genel anlamda Rus dilinde eğitim gördüklerinden, dillerinde genellikle Rusçanın etkisi olduğu
görülmektedir. Rus dilinin yanı sıra Türk topluluklarının dillerinden de hem morfolojik olarak
hem de kelime düzeyinde fazla etkilenmişlerdir (Aliyeva, 2014). Örneğin, Özbekistan’da kalan
Ahıskalı aileler, Özbekçeye ait kelime ve dil bilgisi yapılarını konuşurken kullanabilmektedir.
Ağabey anlamına gelen ‘aka’; küçük erkek kardeş anlamına gelen ‘uka’ gibi Özbekçe kelimeleri
günlük dilde kullanmalarını bu duruma örnek gösterebiliriz. Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı
bireyler ise Azerbaycan Türkçesinin etki ettiği bir Türkçe ile konuşmaktadırlar. Yukarıda
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zikrettiğimiz ülkelerin dilleri tesiri altında kalan Ahıska Türkleri bazen kelimelerin Türkçe
karşılıklarını hatırlamakta güçlük çekmektedirler. Bu güçlük derecesi yüksek olmamakla birlikte,
bir süre düşündükten sonra ilgili kelimeyi söyleyebilmektedirler.
Konuşmalarında birçok kalıp ifade, deyim ve atasözü kullanan Ahıskalı bireyler bu tür
mecazi ifadelerin kullanımında fazla sıkıntı çekmemektedirler. Fakat yine de Ahıskalı bireyler
ara ara birtakım deyim ve atasözleri ile yerel kullanıma ait kalıp ifadeleri anlamadıklarını dile
getirmektedirler. Bu da kısa süre içerisinde aşılabilecek bir sorun olarak görünmektedir.
Görüşmelerimiz süresince “Geymeye keten yaxşi, ölmeye veten yaxşi.”, “Cennetten haber
almak”, “Kabak başına patlamak”, “Çıxmayan canda umud var.” gibi mecaz ifadeleri
kullandıkları tarafımızca gözlemlenmiştir. Yaşı 60’tan büyük bireylerin ise konuşurken Türk halk
edebiyatına ait manileri sık sık kullandıkları ve bu maniler ile de yaşadıkları acıları ve özlemleri
dile getirdikleri gözlemlenmiştir. Örnek olarak görüşmelerimiz süresince yaşlı bir teyzemizden
not ettiğimiz şu maniyi verebiliriz:
“El yaxşi, ulus yaxşi,
Geymeye keten yaxşi.
Gurbet el cennet olsa,
Ölmeye veten yaxşi.”
Ahıska Türkleri sürgüne rağmen dillerini ve kültürlerini korumaya büyük önem
vermişlerdir. Gittikleri ülkelerde kendi gelenek ve göreneklerine göre yaşamayı sürdürmüşlerdir.
Kültürlerinin bir parçası olan Ahıska mutfağını da Orta Asya’dan Amerika’ya kadar gittikleri her
coğrafyada beraberlerinde götürmüşlerdir. Hınkal, bişi, kesme çorbası, hasuta, kete, ayran
çorbası, pestil, siron, haçapur, cadı gibi yiyecekler Ahıska mutfağına ait olmakla beraber bilhassa
içinde Erzurum’un da bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu coğrafyasının mutfağıyla da aynıdır.
Görüşmelerde dil kullanımları ortak kültür üzerinden incelenmiş ve buna örnek olarak da
yemek isimlerinin Erzurum, Ardahan, Artvin, Oltu, Tortum gibi yerlerde pişirilen yemeklerle
aynı olduğu tespit edilmiştir. Bu da Üzümlü gibi, Ahıska’ya yakın bir coğrafyaya yerleştirilen
Ahıskalı kardeşlerimizin çevreye uyum ve dil kullanım süreçlerini hızlandırıcı sebepler arasında
gösterilebilir. Bahsettiğimiz çevreye uyum ve dil kullanım süreçlerini hızlandıran bir diğer durum
ise, Ahıskalı Türklerin çocuklarına verdikleri isimler ile Anadolu’daki insanların evlatlarına
verdikleri isimlerin aynı olmasıdır (Yüzbey, 2008). Bunlar sıralayabileceğimiz birkaç sebepten
yalnızca ikisidir.
Dili, dini, kültürü ve her türlü yaşayışı bizimle aynı olan Ahıskalı Türklerin vatana
dönüşleri soydaşlarını da heyecanlandırıp memnun ve mutlu etmektedir. Bir vesileyle kendilerini
ziyarete gelenleri hep güler yüzle, tatlı sözle karşılayan Ahıska Türkleri kardeşlerimiz vatana
dönmekten, civar halkı ile kaynaşmaktan mutluluk duymaktadır.
Bu çalışmamızda Türkçe konuşma becerilerini incelediğimiz yetişkin Ahıskalıların; genel
anlamda bazı kalıp ifadelerde, terim ve kavramları anlamakta sıkıntı çektiğini söyleyebiliriz.
4.
Sonuç ve Öneriler
Yurda dönüşleri süren Ahıska Türklerinin birçok sıkıntısı bulunmaktadır. Elbette ki Ahıska
Türkleri için Türkiye Türkçesi konuşmak büyük bir problem değildir. Fakat uzun yıllar dillerini
sadece aile ortamında konuşabilmiş bu insanların; modern hayata dair yeni kavramları, bazı
mecazi ifadeleri, ölçünlü Türkiye Türkçesinin dil bilgisi kurallarını ve imkanlarını bilmeleri yahut
daha iyi öğrenmeleri onlar için Türkiye’de yaşamak adına gereklidir.
Görüşmelerimiz süresince konuşup bilgi aldığımız yetişkin Ahıskalı bireyler, genel
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anlamda Türkçeyi konuşmakta sıkıntı çekmemektedir. Ahıska Türkçesinde konuşan bu insanlar,
ölçünlü Türkiye Türkçesini daha iyi öğrenmek adına adımlar atmaktadır. Üzümlü’de
görüştüğümüz bireyler üzerinde yaptığımız gözlemleri genel anlamda şöyle sıralamak
mümkündür:
- Türkçedeki zamanları ve ifadeleri doğru kullanma ve telaffuz etme istekleri,
- Konuşmalarını süslemek adına mecazlara başvurma,
- Bilmedikleri/anlamadıkları kavramları sormaktan çekinmeme,
- Uzun yıllar gurbet ellerde yaşamanın etkisiyle farklı diller kullanma,
- Konuşurken zaman zaman düşünme,
- Konuşurken ilgili kelime veya kavramları hatırlayamama,
- Rusça, Özbekçe, Kazakça gibi dillerden aldıkları kelimeleri kullanma,
- Kaldıkları ülkelerin, Ahıskalı Türklerin dil kullanım özelliklerini etkilemesi,
- Modern dile ve hayata ait bazı kavramların tam olarak bilinmemesi…
Görüştüğümüz bireyler Türkçe kursu almadıklarını ifade ettiler. Dil kullanımları
gözlemlendiğinde yetişkinler için bir kursa ihtiyaç duyulmadığı kanısına varıldı. Yalnızca
kaymakamlık bünyesinde yetişkinlere yönelik okuma yazma kursları verilmektedir. Bireylerin
ifade ettiklerine göre kaymakamlıkta kendileri için bir dernek kurulmuş olup sorunlar bu birim
aracılığı ile ilgili makamlara iletilmektedir. Bu da Ahıskalı kardeşlerimiz için gayet iyi olmakla
birlikte resmi makamlarda kullanılan konuşma ve yazı dilinin öğretimini de gerçekleştirecektir.
Üzümlü’deki genç yetişkin Ahıskalı bireylerin dilsel açıdan kendilerini tamamlamaları için
ilçede her yaşa yönelik etkinliklerin arttırılması öneri olarak sunulabilir. Bu amaçla vatan aşığı
Ahıska Türkleri için tarihi ve turistik mekânlara belirli günlerde geziler düzenlenebilir.
Umulur ki iyi yürekli bu insanların T.C. vatandaşlık problemleri başta olmak üzere, tüm
sıkıntıları son bulur.
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AHISKA TÜRKÜ ÇOCUKLARIN OKULA UYUMLARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF MESKHETIAN TURK CHILDS SCHOOL COMPLIANCE’S IN
TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Çiğdem KAYA BAĞDAŞ*
Elif DEMİR**
Serdal SEVEN***
Özet
Okula uyum, çocuğun akademik gelişimini desteklemesinin yanında duyguları, tutumları ve çevresi
ile ilişkilerini etkileyen bir süreçtir. Araştırma Ahıska Türkü çocukların okula uyum düzeyleri üzerinde
çeşitli değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya
Erzincan ili Üzümlü ilçesindeki ilkokul ve anasınıfına devam eden 6-8 yaş Ahıska Türkü çocuklar ve
öğretmenleri dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen öğretmenlere çocukların okula uyumunu
değerlendirmeleri için Seven (2011) tarafından geliştirilen İlk Günlerde Okula Uyum Ölçeği ve
araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgi genel formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda
çocukların okula uyum düzeyleri üzerinde, yaş anlamlı farklılık oluştururken, cinsiyet ve öğrenim
kademesinin anlamlı etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Çocuk, Okula Uyum
Abstract
Fit for school, in adition to support childs achademic development, a process who impress child’s
emotions, attitudes and interacting with environment. This research’s goal is Meskhetian Turk child school
complience’s in terms of varius variables of determining the difference created.The Meskhetian Turks
childs in 6-8 ages who living in the Üzümlü and who going to primary school and their teachers were
included to the research.İn the early days the school adjusment scale (was developed by Seven (2011))
applied to the teachers who included to research for assess the school’s compliance and applied general
demegraphic information form that developed by researchers. As a results of research childs levels of
compliance on school, while may differ in terms of age;sex and stages of learning was not meaningful
impact.
Key Words: Meskhetian, Child, Compliance to School

Giriş
Uyum; “Bireyin sahip olduğu özelliklerinin, kendi benliği ve içinde yaşadığı çevre ile
dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişki yaşam boyu devam ettirebilmesidir” (Yeşilyaprak,1989).
Doğduğu andan itibaren bulunduğu çevreye uyum göstermeye çalışan her çocuk öncelikle
geldiği dünyaya, çevresine ve anne babasına alışmaya; büyümeğe başladıktan sonra ise içinde
bulunduğu çevrenin ve toplumun şartlarına uyum göstermeye çalışır. Çocuğun
toplumsallaşabilmesi, gereken uyumu sağlayabilmesi ile doğru orantılıdır (Yörükoğlu, 1992).
Çocuk için fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal uyum gerektiren zorlu bir süreci ifade eden
okula başlama, çocukluk yıllarında yaşanılan kritik bir ortam değişikliğidir. Çocuğun gelecekteki
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başarısı açısından kritik önem taşıyan bu değişim süresince çocukların okulun ilk zamanlarında
sosyal ve davranışsal problemlerle karşılaşmaları, okul yaşantıları boyunca sürebilen birçok
probleme zemin hazırlamaktadır (Ladd ve Price, 1987).
Çocukların bireysel olarak gelişimlerini desteklemek, okul öncesi kurumların başlıca
hedeflerinden biri olduğu için çocuklara yönelik eğitim programlarının temel amacı onların hazır
bulunuşluk düzeylerini arttırmaktır (Şahin, 2005).
Seven’e göre okul ortamı çocukların karşılaştıkları çevresel bir geçiştir. Bu geçiş bir
öğretim kademesinden diğerine geçiş, yeni bir okula başlama ve bir okuldan diğerine geçiş gibi
farklı biçimlerde gerçekleşebilir.
Çocukların okula ilişkin ilk deneyimlerini okul öncesi dönemde sağlıyor olmaları, bu
dönemdeki okula uyumun önemini ortaya koymaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarına uyum
sağlamada başarılı olamayan çocukların eğitimleri gözlendiğinde, ileriki dönemlerinde de okula
uyum başta olmak üzere, akademik başarılarında ve sosyal ilişkilerinde birçok sorunla karşı
karşıya kaldıkları belirlenmiştir (Daniels, & Clarkson, 2010).
Okul öncesi eğitim kurumlarının çocukların hazır bulunuşluklarını arttırarak onları ileriki
yıllara hazırlama ve bir yaşantı zenginliği oluşturma özelliği bu dönemin önemini bir kez daha
vurgulamaktadır. Çocuğun ilköğretime başladığında başarılı olmasını sağlayan olgu okul öncesi
eğitim kurumlarında edindiği bilgiler değil, bu kurumlarda elde edeceği toplumsal yaşantılar ve
tutumlardır (Yeşil, 2008).
Okul öncesindeki çocukların sosyal davranışlarındaki olumsuzluğun ileriki yıllarda okul
süreci içerisinde de benzer olumsuz sonuçlar meydana getirebildiği; bunun aksine, sosyal
becerilere sahip olan çocukların ise çevreye daha kolay uyum sağlayabildikleri bilinmektedir
(Gülay, & Akman, 2009).
Okula uyum, çocuğun yeni çevrenin taleplerine karşı gösterdiği sosyal, davranışsal ve
akademik tepki becerilerine bağlı geniş kapsamlı bir terimdir. Çocukların okula uyumuna etki
eden olumsuzlukların başında sosyal ve bilişsel becerilerde yaşanılan zorluklar ve problemli
davranışlar gelmektedir (Gresham ve Elliott, 1987; Ladd ve Price, 1987).
Çocukların okul ortamına uyum sağlamak için gerçekleştirdikleri tüm davranışları içeren
uyumun göstergeleri; çocuğun rahat oluşu, katılım düzeyi, akademik başarısı, okula devam
düzeyi, akran ilişkileri, sosyal beceriler, öz-güven, çocuk-anne-baba ilişkileri, öğretmen-çocuk
ilişkisi, sosyo-ekonomik düzey ve kültürdür (Wentzel, 1996).
Okula başlayan çocukta ilk haftalar sosyal ilişki kurma, kurallara uyma ve davranışları
kontrol etmede kritik öneme sahip olan bu uyum sürecinde çocuklar önceden yaşadıkları sosyal
ve duygusal yaşantılarına, okul öncesi deneyimlerine göre bu süreci olumlu ya da olumsuz
atlatabilirler. Bazı çocuklar bu dönemde ağlama, bağırma, öfke nöbetleri, okula gitmeyi reddetme
gibi davranışsal sorunlar, kuralları kabul etmeme gibi ait olan düzene karşı uyum sorunları,
iletişim kuramama, etkinliklere katılamama gibi sosyal sorunlar, yaşayabilirler. Bu sorunların,
süreç içerisinde tespit edilmesi uyumu kolaylaştırıcı tedbirler alınabilmesi açısından önem
taşımaktadır. Okula uyum sorunlarının tespit edilmesi, okula başlangıçta yaşanabilecek uyum
sorunlarının olası çözüm yollarının üretilebilmesi açısından gereklidir (Chandler, 1982).
Aile, çocuğun okuldaki sosyal, duygusal, akademik ve fiziksel beklentileri açısından temel
yaşamsal deneyimleri edinmesinde etkili olmakla birlikte, okula karşı kendi yaşantıları sonucunda
takındığı tutum, çocuk ve okul yaşantısı ile ilgili özel beklentileri, kişilik özellikleri ve aile içi
iletişim açısından da çocuğun okula uyumunu kolaylaştırmakta veya zorlaştırmaktadır. Ailenin
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aşırı koruyucu ve denetleyici bir tutum sergilenmesi okula uyumu zorlaşabilmektedir (İnal, 2010).
Okula uyum, akademik ve sosyal beceri ile düzenleme becerilerini kapsayan bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Okul performansının çocuğun sosyal ve davranışsal tepkileriyle
şekillendiği yönünde birçok araştırma sonucunun bulunmasıyla birlikte son yıllarda çocukların
okula uyumları, akademik başarı ve okuma ile birlikte öğretmen ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri
içeren sosyal ve davranışsal kapsamda da ölçülmeye başlanmıştır (Ann ve arkadaşları, 2001).
Son yıllarda ülkemizde de çocukların okula uyum sağlamalarına yönelik çalışmalar dikkat
çekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda son yıllarda anasınıfları ve ilköğretim
birinci sınıflar, diğer eğitim kademelerine göre bir hafta önce okula başlamaktadırlar. Uyum
eğitimi adı verilen bu süreçte amaçlanan küçük çocukların okula uyum sorunlarını en aza
indirgemektir (Gülay, 2010).
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı Ahıska Türkü çocukların okula uyum düzeyleri üzerinde yaş,
cinsiyet, sınıf düzeyi gibi çeşitli değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırmada nicel veri toplama yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır.
Tarama modeli, Karasar (2008) tarafından “geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır. Tarama
modelinde; araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla, önce her iki durumun belli değişkenler açısından
ayrıntılı betimlemeleri yapılmakta, sonrasında ise ortak ölçütlere göre yapılan bu betimlemeler
karşılaştırılmaktadır (Karasar, 2008).
Çalışma Grubu
Bu çalışmanın araştırma grubunu Erzincan ili Üzümlü ilçesinde yaşayan 6 -8 yaş göçmen
Ahıska Türkü çocuklardan anasınıfı ve ilkokula devam eden toplam 69 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma grubundaki Ahıska Türkü çocuklara, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel
bilgi formu ve Seven(2011) tarafından geliştirilen Okula Uyum Öğretmen değerlendirme ölçeği
ile veriler toplanmıştır.
Araştırmada kişisel bilgilere ilişkin yaş, cinsiyet, öğrenim kademesi gibi değişkenler
bulunmaktadır. Okula Uyum ölçeğinde 10 madde bulunmaktadır. 3,4,5,6,ve 9. Maddelerde tersten
puanlama yapılmıştır. Maddelerin beşi olumsuz (1, 2, 7, 8 ve 10. maddeler), beş madde ise olumlu
anlam taşımaktadır. Ölçekte ki her maddeye ilişkin “Tamamen Doğru, Kısmen Doğru, Yanlış”
şeklinde üçlü likert tipi olarak cevaplamaları istenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan İli Üzümlü ilçesine göç ile yerleşen Ahıska
Türkü 5- 7 yaş anaokulu ve ilkokula devam eden çocuklar oluşturmaktadır.
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Verilerin Analizi
Araştırmaya ilişkin veriler normal dağılım göstermediğinden non parametrik testler
uygulanmıştır. Araştırmaya dâhil edilen çocukların cinsiyet ve sınıf düzeyine göre okula uyum
puanlarının anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Mann-Whitney U testi ve
yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise Kruskal Wallis testi ile
kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 18 paket programı yardımı ile analiz edilmiştir.
Bulgular
Tablo 1. Çocukların yaşlarına göre okula uyum puanlarına ait Kruskal Wallis Testi
Sonuçları
Yaş

N

Ortalama

6 yaş

37

30,4

7 yaş

25

36,3

8 yaş

7

54,5

Toplam

69

p

,012

Tabloda görüldüğü gibi çocukların okula uyum puan durumları üzerinde yaş etkili
değişken olarak verilebilir. Buna göre 8 yaşındaki çocukların okula uyum puanlarının anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Çocukların öğrenim kademelerine göre okula uyum puanlarına ait Mann
Whitney U testi sonuçları
Öğrenim Kademesi

N

Anaokulu

13

İlkokul

56

Toplam

69

Okula Uyum

Tablo 2 ‘ye bakıldığında öğrenim kademelerine göre anaokulu kademesinde 13, ilkokul
kademesinde 56, toplamda 69 çocuk olduğu görülmektedir.
Tablo 3.Çocukların cinsiyet değişkenine göre okula uyum puanlarına ait Mann
Whitney U testi sonuçları

Okula Uyum Toplam

Cinsiyet

N

Ortalama

Kız

38

35,18

Erkek

31

34,77

Toplam

69

Tablo incelendiğinde çocukların cinsiyet değişkenine göre okula uyum ortalamalarına
bakıldığında kız çocukların 35,18, erkek çocukların 34,77 ortalamaya sahip olduğu
görülmektedir. Buna göre çocukların okula uyum düzeyleri üzerinde cinsiyet faktörünün anlamlı
bir farklılığı görülmemektedir.
Sonuç
Araştırmanın sonuçları Erzincan ili Üzümlü ilçesine göç ile yerleşen 6- 8 yaş Ahıska Türkü
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çocukların okula uyumlarının yaş, cinsiyet, öğrenim kademesi değişkenlerine göre incelendiğinde
yaş değişkeninin okula uyum düzeylerinde anlamlı farklılık görülürken, cinsiyet ve öğrenim
kademesi değişkenlerinin çocukların okula uyum düzeylerinde herhangi bir anlamlı fark
görülmemiştir. 6- 8 yaş arasındaki Ahıska Türkü çocukların okul uyumlarına bakıldığında 8
yaşında olanların okul uyum düzeylerinin daha yüksek olması, okulda deneyiminin 6 yaşa göre
daha fazla olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Göçmen Ahıska Türkü çocukların Üzümlü
ilçesine göç etmelerinden sonra gerek okul çevresi ve gerekse sosyal çevreye karşı alınan
oryantasyonun etkileri olarak görülebilmektedir.
Çocukların okul uyum düzeylerinde cinsiyet değişkeninin anlamlı fark oluşturmaması ister
kız olsun ister erkek olsun tüm çocuklar okula uyum sürecinde aynı süreçlerden geçmektedir.
Çocukların okula uyum sürecinde yapılan uygulamalarda, çocukların sosyo-ekonomik düzeyi,
engelli olup olmaması gibi etmenlere göre bu uygulamalar değişebilmektedir. Yani cinsiyete göre
uyum sürecinde uygulamalar yapılmamaktadır. Bu durumda cinsiyete göre okula uyum
düzeylerinde anlamlı farklılık olmamasını destekler niteliktedir.
Ahıska Türkü çocukların genel olarak yeni başladıkları okullara uyum sağladıkları
görülmüştür. Bu durum okullardaki oryantasyon ve diğer uyum çalışmalarının başarılı olduğunu
gösterir. Diğer taraftan çocukların okula hazır hale gelmelerinde ailesel faktörlerin de etkisi
düşünülebilir.
Kaynakça
ANN ve arkadaşları, (2001). Emotional competence and early school adjustment: A Study of preschoolers at risk.
Early Education & Development, 12(1),73 96.
CHANDLER, L (1982). Children under stress. Springfield: Charles C. Thomas Publisher.
DANİELS, D.H. and CLARKSON, P.K., (2010). Approach to educating young children. USA: Corwin Publishing.
GÜLAY, H. (2011). 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Okula Uyum ve Akran İlişkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.
Bahar-2011 10-36, (001-010).
GÜLAY, H., AKMAN, B., (2009). Okul öncesi dönemde sosyal beceriler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
GRESHAM, F. M. ve ELLİOTT, S. N. (1987). The relationship between adaptive behaviour and social skills: Issues
in definition and assessment. Journal of Special Education , 21(9), 167-181.
LADD, G. W. ve PRİCE, J. M. (1987). Predicting children’s social and school adjustment following. Developmental
Psychology , 58(5), 1168-1189.
İNAL, g. (2010). Okula Başlama Ve Okula Uyum. F. Alisinanoğlu (Ed.). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim
Programları. İstanbul: Fastbook.
KARASAR,N.(2008), Bilimsel araştırma yöntemi,(17.Baskı),Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
SEVEN,S.(2011).Okula Uyum Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,
Kış s.s.29-42
ŞAHİN, E. (2005). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları ve Öğretmenleri İçin Uygulama Kılavuzu. Ankara: Anı
Yayıncılık.
WENTZEL, K.R., (1996b). Social goals and social relationships as motivators of school adjustment. In J. Juvonen, &
K.R. Wentzel (Eds.) Social Motivation (pp: 226-248). USA: Cambridge University Press.
YEŞİL, D. (2008). Okul Öncesi Eğitimi Almış ve Almamış Öğrencilerin Okula Uyumlarının Karşılaştırılması.
Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
YEŞİLYAPRAK, B. (1989). Anne Baba Tutumlarının Kişilik Gelişimi Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araştırma. YaPa Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, İstanbul

AHISKA TÜRKLERİNİN EĞİTİM SORUNLARININ ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING THE EDUCATIONAL PROBLEMS OF MESKHETIAN TURKS
ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHERS
Hüseyin Hüsnü BAHAR
Oğuzhan YILMAZ
Özet
Ukrayna’dan Erzincan’a göç eden çocukların öğrenim gördüğü okullarda görev yapan
öğretmenlerin bu öğrencilerle ilgili algıladıkları eğitim sorunlarını tespit etmeye yönelik kaleme alınan
araştırma nitel bir durum çalışmasıdır. Çalışma için Ahıskalı öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda görev
yapan 10 öğretmenin görüşüne müracaat edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla
toplanan araştırma verileri NVİVO 11 programına yüklenerek içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik
analizinde araştırmacılar tarafından yapılan kodlamalar, sonrasında iki araştırmacının mutabakatı ile aile,
dil ve okul başlıkları altında kategorize edilmiştir. Çalışmada ayrıca öğretmenlerin düşüncelerinin
çalışmaya ne kadar yansıtılıp yansıtılmadığını teyit etmek ve çalışmayı daha geçerli ve güvenilir kılmak
amacıyla katılımcı teyidi alınmış, raporlaştırma aşamasından sonra çalışma öğretmenlere sunulmuştur.
Çalışma sonucunda Ukrayna’dan Üzümlü’ye göçle gelen ve ortaokula devam eden Ahıska Türklerinin aile,
dil ve okul kaynaklı pek çok eğitim problemi yaşadığı, bu problemlerin birçoğunun çözümü için gayret sarf
edildiği ancak geleceği daha iyi planlamak ve kayıp nesiller yetiştirmemek adına daha özverili davranmak
gerektiği kanısına ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Göç, göçmenlerin eğitimi, Erzincan’daki Ahıska Türkleri, eğitim problemleri.
Abstract
The research carried out for determining the educational problems teachers carrying on their duties
at schools where the children migrated to Erzincan from Ukraine studied related to these students was a
qualitative case study. Views of 10 teachers who carry on their duties at schools where the Meskhetian
students studied were asked for the study. The research data collected with semi-structured interview form
were uploaded to NVIVO 11 program, and were exposed to content analysis. The coding of the researchers
during the content analysis was subsequently categorized under the titles of family, language and school
with the mutual consensus of the two researchers. Furthermore, confirmations of the participants were
obtained in order to determine to what extent thoughts of the teachers were reflected into the study and to
make the study be more valid and reliable; and subsequent to reporting process, the study was submitted to
the teachers. At the end of the study, it was concluded that the Meskhetian Turks who migrated to Üzümlü
from Ukraine and studied in secondary education schools experienced several educational problems arisen
from families, language and school, efforts were made for the solution of most of these problems, but it
was necessary to be more self-sacrificing in order not to raise lost generations and to plan their future better.
Key Words: Migration, education of immigrants, Meskhetian Turks in Erzincan, educational
problems.

1.

Giriş

Göç, geçmişten günümüze sürekli devam eden bir olgudur. Coğrafi mekân değiştirme
süreci olan göç sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarıyla toplum yapısını değiştiren bir
nüfus hareketidir (Özer, 2004, s.11). Göçün farklı sebepleri olduğu gibi farklı şekillerde
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sınıflandırıldığı da görülmektedir (Özkul ve Vermez, 2009; Saydam, 2010, s.5). Nüfus hareketi
olan göçün olumlu bazı boyutların yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getirdiği bilinmektedir.
Bu sorunların bir kısmı da eğitim ile ilgili olan sorunlardır.
Bu çalışmanın ilgi alanında bulunan Ahıskalı Türkler, anavatanlarından 1944 yılında
sürgün edilmiş ve dünyanın farklı coğrafyalarına dağılmıştır (Hasanoğlu, 2016). Bu kapsamda
1944 yılında, 91094 kişi Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a yerleştirilmiştir (Bugay 1995:
176-177’ten aktaran Hasanoğlu 2016). Özbekistan’ın Fergana bölgesinde 1989 yılında yaşanan
olaylardan sonra 50 binin üzerinde Ahıskalı Özbekistan’ı terk ederek Rusya, Azerbaycan,
Kazakistan ve Ukrayna’ya göç etmek zorunda kalmıştır (Osipov 2004a: 178-180’den aktaran
Hasanoğlu, 2016). Rusya’nın 2015 yılında Kırım’ı ilhakı sonrasında Ukrayna’da meydana gelen
çatışmalar ve buna Rusya’nın müdahalesi sonrasında, Ukrayna’da özellikle çatışmaların olduğu
bölgelerde olup Türkiye’ye gelmek isteyen 677 aile iskânlı göçmen olarak Türkiye
Cumhuriyeti’nin Bakanlar Kurulu Kararı ile (2015-7668) 2015 yılında Türkiye’ye kabul
edilmiştir. Bu karar sonrasında ilk grup 2015 yılı Aralık ayında Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’ye
gelenlerin önemli bir kısmı Erzincan ili Üzümlü ilçesine yerleştirilmiştir (Akpınar, 2016, s. 327).
Örgün eğitim faaliyetlerinin odak kişisi öğrencidir. Okulda öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve
devinsel öğrenmeler gerçekleştirmesi planlanır. Öğrencinin istenmeyen davranışlarını
değiştirmek, yeni davranışlar kazandırmak ve mevcut davranışlarını geliştirerek içinde yaşadığı
topluma intibak etmesini sağlamak temel amaçtır. Yeni gelinen coğrafyadaki sosyo-kültürel
benzerlikler intibak ve uyumu kolaylaştırmaktadır. Dil ve inanç benzerliği buna örnek verilebilir.
Ancak kültürel farklılıklar, yeni gelinen sosyo-kültürel çevreye intibak ile ilgili bazı sorunlar
ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların bir kısmı da eğitim ile ilgilidir.
Etnik ve dini sebeplerin yanı sıra güvenlik sorunlarının da çalışma grubunun göç etmesinde
etkili olduğu söylenebilir (Hasanoğlu, 2016). Bu çalışmada Ukrayna’nın Donetsk şehrinden
Erzincan iline göç eden ailelerin öğrenim gördüğü ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin
algıladıkları eğitim sorunları ele alınmıştır. Araştırmanın amacı Ukrayna’dan Erzincan’a göç eden
çocukları öğrenim gördüğü okullarda görev yapan öğretmenlerin bu öğrencilerle ilgili
algıladıkları eğitim sorunlarını tespit etmektir.
2.
2.1.

Yöntem
Çalışmanın Deseni

Araştırma modeli nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışmasıdır. Durum
çalışmasında amaç, belirli bir durumun derinlemesine incelenerek, detaylı sonuçların ortaya
çıkarılmasıdır (Köse, 2013). Durum çalışması Yıldırım ve Şimşek’in (2011: 279) Yin’den (1984:
23) aktardığına göre güncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, olgu ve
içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla
kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir.
Çalışmada durum, Ahıskalı ortaokul öğrencilerinin öğrenim gördüğü okullarda öğretmenlerin bu
öğrencilerle ilgili algıladığı eğitim sorunlarıdır.
2.2.

Çalışma grubu

Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken ilkin Ukrayna’dan Üzümlü’ye göçle gelen
Ahıskalı öğrencilerin öğrenim gördüğü okullar belirlenmiş ve çalışma grubuyla görüşmeler
yapabilmek amacıyla yazışmalar yapılıp izinler alınmıştır. Okullar belirlendikten sonra kilit bilgi
sağlayıcı rolündeki okul müdürlerinden destek alınarak araştırma için fikirlerine müracaat
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edilecek öğretmenler belirlenmiştir. Öğretmenler belirlenirken cinsiyetleri, branşları,
araştırmacılara destek verme konusundaki istekleri ölçüt olarak alınmıştır. Çalışma için toplamda
10 öğretmenin görüşüne müracaat edilmiştir.
2.3.

Verilerin toplanması

Çalışma için veriler toplanmadan önce göç ve eğitim eksenli literatür taranarak yarı
yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuş, devamında iki öğretmen üzerinde bu formun pilot
uygulaması yapılmıştır. Pilot uygulama sonrasında yarı yapılandırılmış forma yeni maddeler
eklenerek form genişletilmiş ve çalışma grubunu oluşturan öğretmenlere görüşme formundaki
sorular sorulmuştur. Öğretmenlerin verdikleri cevaplar onların izni doğrultusunda ses kayıt cihazı
ile kayda alınmıştır.
2.4.

Verilerin analizi

Ses kayıt cihazı ile toplanan veriler birkaç kez dinlendikten sonra transkript edilmiş,
transkriptlerin doğruluğunu teyit edebilmek için ses dosyaları ile metin dosyaları
karşılaştırılmıştır. Devamında oluşturulan metin dosyaları NVİVO 11 programına yüklenerek
içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde araştırmacılar tarafından yapılan kodlamalar,
sonrasında iki araştırmacının mutabakatı ile aile, dil ve okul başlıkları altında kategorize
edilmiştir. Çalışmada ayrıca öğretmenlerin düşüncelerinin çalışmaya ne kadar yansıtılıp
yansıtılmadığını teyit etmek ve çalışmayı daha geçerli ve güvenilir kılmak amacıyla katılımcı
teyidi alınmış, raporlaştırma aşamasından sonra çalışma öğretmenlere sunulmuştur.
3.
3.1.

Bulgular ve Yorumlar
Aile ile İlgili Sorunlar

Öğretmenlerin geneli Ahıskalı öğrencilerin ailelerin eğitim ile ilgili konularda ilgisiz
olduğunu düşünmektedir (Ö2, Ö3, Ö4, Ö7, Ö8, Ö9). 2 numaralı öğretmen bu konuda “Bana göre
ilk önce velileri çekmek lazım okula, yani öğrenciler sadece geldiler kayıt oldular yani velilerin
fazla şeyi yok. İlgisizler yani. İlgisizler onlarında büyük ihtimal işte biz şeyimizi alalım,
vatandaşlığımızı alalım, zaten biz burada fazla durmayacağız gibisinden düşünceleri var. Ondan
dolayı zaten okula fazla gelmiyorlar.” diyerek Ahıskalı ailelerin önceliklerinin çocuklarının
eğitimi olmadığını vurgulamıştır. Ahıskalı ailelerin ilgisiz olduğunu söyleyen bir diğer öğretmen
ise bu ilgisizliği “Bir de bu yani hükümetin veya devletimizin onlara yapmış olduğu yardımın
farkındalar ve bunun sürekli devam edeceğini düşündüklerinden dolayı bir rahatlık içerisindeler.
Yani şu an iş noktalarında sıkıntı yok. İşte evlerinde, barınmalarında, yiyeceklerinde,
giyeceklerinde şu an için bir sıkıntı yok ama bunun sürekli olacağını zannettiklerinden dolayı biz
nasıl olsa bir şekilde sistemin içerisinde erir gideriz, bir şekilde de ya buradayız ya da başka bir
ile gittiğimizde de bize bakacaklar anlayışından dolayı çok fazla destek vermiyorlar bize.”
şeklinde cümlelerle izah etmekte, Ahıskalı ailelerin devlete duydukları sonsuz güvenin eğitimi
olumsuz etkilediğini düşünmektedir.
Ahıskalı ailelerin eğitim konusundaki ilgisizliklerini onların geldikleri yerdeki sosyal ve
ekonomik şartlar ile birlikte düşünmek gerektiğini ifade eden 7 numaralı öğretmen ise “Şimdi
bunlar hep dışlanmışlar Ukrayna’da. Hatta lakapları karalarmış. Hani esmer tenli oldukları için
bizim gibi orada hep sarışın olduğu için yani karalar diye dışlanmışlar. Eğitim ortamında da
anladığım kadarıyla hani benim yaptığım grupla danışma falan yaptık, görüşmeler yaptık
çocuklarla. Eğitim ortamında da bunlar çok umursanmamış, yani atıl durumda. Ailelerde böyle
hep köylü, çiftçi yani bize gelenler en azından öyle. Belki hani ekonomik durumu veya eğitim
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durumu iyi olanlar gelmemiştir. Bu Üzümlü ve çevresine gelenler çiftçilik, hayvancılık, inşaat
işçiliği, fabrika işçiliği falan derken sürekli bir ekmek telaşında olduğu için çocukların aileleri
Üzümlüyle ortak bir noktası ki bizim Üzümlü’de de bu ciddi bir sıkıntıdır eğitim ortamına ilgileri
hemen hemen hiç yok.” cümleleriyle Ahıskalı ailelerin eğitim konusundaki duyarsızlıklarını
onların geçmişteki ve hâldeki şartlarıyla açıklamaktadır.
Öğretmenlere göre eğitim-öğretim sürecini etkileyen bir başka olumsuzluk ise Ahıskalı
ailelerin ekonomik şartlarıdır. “Ailelerin yüzde doksan maddi durumları düşük. Bize kapalı işin
iç yüzünü bilmiyoruz ama birçoğu İŞKUR’a mahkûm gibi görünüyor. İŞKUR’dan alım olunca
mutlu oluyorlar, İŞKUR’a girmek için uğraşıyorlar, İŞKUR’dan çıkarıldıklarında sıkıntıya
düşüyorlar. Bu da öğrencilere yansıyor (Ö8).” diyen öğretmen bu gerçeğe işaret etmektedir. Bir
başka öğretmen ise Ahıskalı ailelerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi neticesinde eğitimin
kalitesinin artacağını söyleyerek bunu bir örnek üzerinden anlatmıştır. “Bir iş elde etmeleri,
eğitime yansır. Mesela X’in ailesi şimdiden çocuğunu düşünüyor ve özel ders aldırıyor. Bir yıl
önce gelmiş, bir yıl sonra geldiği nokta. Matematik dersi aldırtıyor ve İngilizce. Bak yani birazcık
durumları düzeldiği zaman çocuklarının üzerine düşmeye başlıyorlar. Onu biz gördük. Hemen
özel ders aldırıyorlar mesela. Bu da başarılarına olumlu yansıyor (Ö9).”
Öğretmenlerden bazıları ise Ahıskalı öğrencilerin aile yapılarının da onların okul
başarısızlığı üzerinde etkili olduğunu ifade etmiştir. Örneğin “Ayrıyeten büyük çoğunluğunun
ailevi sorunları var. Yani mesela soruyorum annesi Ukrayna’da, burada babaannesinin yanında
kalıyor, buraya gelmiş veya babası Ukrayna’da annesi ile beraber buraya gelmişler. Tabii bölüm
bölüm geliyorlar. Bu da tabi ki ister istemez çocuğu etkiliyor.” diyen öğretmen öğrencilerin aile
yapılarındaki dağınıklıktan etkilendiğini dile getirmiştir. Konuyu biraz daha somutlaştıran bir
diğer öğretmen ise “Ayrıca aile olarak bazılarının şeyi var. İşte Bursa’da var, bazılarının
Antalya’da şu an bazılarında bir dağınıklık da var aile olarak dağınık ortam. Mesela bazen çocuk
diyor ki gideceğim Bursa’ya babamı görmeye. Önce oraya gelmiş, yerleşmiş işte babası orada
işe girmiş, sonra buraya yerleştirilmiş. E dışarıya mesela Ukrayna’ya gidenler var. O da onların
eğitimini aksatıyor. Şu an iki üç tane var herhalde. Geldiler, başladılar eğitime, ikinci dönem
gittiler oraya. Yarıda kaldı eğitim. Biz de bu sefer mesela yazılı olsun işte okula mesela not
gireceğiz çocuk burada yok. E girmedi G yazıyoruz, girmediği gibi bunların neden gelmediğini
bir sürü şey istiyorlar mesela. Prosedürü çok. İster istemez etkileyecek. Seneye gelecek o çocuk,
yaştan dolayı belki tekrar sınıf atlatacaklar kayıp olmasın diye ama hep eksik gidecek bu sefer de
temel yok. İleride de çok sıkıntı yaşayacak bunlar (Ö10).” cümleleriyle aile yapısındaki
dağınıklığın eğitim öğretim sürecini ne denli etkilediğini anlatmıştır.
3.2.

Dil ile İlgili Sorunlar

Öğretmenlerin ittifakla üzerinde durdukları temel problem Ahıskalı öğrencilerin dil
düzeyleridir. Öğrencilerin anlamakta ve kendilerini ifade etmekte sıkıntı yaşadığını düşünen 1
numaralı öğretmen “Dil konusu sıkıntı. Tabii yani hani tam böyle Türkçe kelimeleri
algılayamadıkları için bazen senin söylediğini tam olarak algılayamayabiliyorlar, hocam o neydi
falan gibisinden. Bu yüzden biraz sıkıntı olabiliyor. Bazıları anlattıklarımızı tam olarak
anlayamıyor.” ifadeleriyle dil konusundaki genel çerçeveyi betimlemiştir. 10 numaralı öğretmen
de “Temel problem dil problemi bunların. Eee anlamıyorlar, anlamadıkları zaman da derste
sıkıntı çıkarabiliyorlar. Çünkü anlamıyor, bu sefer ilgisini çekmiyor anlamadığı için.” diyerek dil
probleminin beraberinde ortaya çıkardığı sınıf içi problemlere de işaret etmiştir.
Dil problemlerinin giderilmesi için sağlam bir altyapı ve sistem kurulması gerektiğini
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düşünen öğretmenler mevcut uygulamanın yetersizliğinden de şikâyet etmektedir. Öğrencilerin
ciddi bir Türkçe eğitimi görmeden sadece okuma yazma kurslarından sonra derslere girmesini
doğru bulmayan öğretmenlerden biri “Bana göre bu uygulama yanlış. Türkçe temeli yok, bir
yanda inkılap tarihi görüyorlar, bir yanda matematik görüyorlar, bir yanda fen görüyorlar. Yani
bu alt yapısı oluşup bir yıl sonra mesela sınıflara dağıtılsaydı bana göre daha faydalı olurdu.
Yani böyle bir yıl boyunca devamlı olarak bunlara sadece kendilerine eğitim verilseydi sonra
sınıflara dağıtılsaydı daha iyiydi (Ö1).” diyerek bir yıllık bir Türkçe eğitiminden sonra
öğrencilerin diğer dersleri almalarının doğru olacağını düşünmektedir.
Öğretmenler, günlük hayatta çok problem yaşamasalar da derslerde kullanılan terim ve
kavramlar nedeniyle Ahıskalı öğrencilerin dersi anlamakta güçlük yaşadıklarını da ifade
etmektedir. Sözgelimi 3 numaralı öğretmen “Bazı terimlerde mesela bazı öğrencilerimiz var.
Orada alt yapısını almış, konunun genelini biliyor ama terimlerin tam karşılığını bilmediği için
ne söylediğimizi bazen anlamıyor.” şeklinde görüş bildirerek derse ilişkin terimleri bilmeyen
öğrencinin anlamakta güçlük yaşadığını ifade etmiştir. Konuyu daha da özelleştiren bir başka
öğretmen ise “Ben mesela comparative anlatıyorum, comparative diyorum ki sıfatlara gelir
diyorum, çocuk Türkçe olarak sıfatı bilmiyor. Sıfat bilmediği için ister istemez mesela beautiful
diyorum güzel olduğunu söylüyor, ondan sonra sıfatı anlatmak zorundayım. Evet, yani
beautifulun güzel olduğunu biliyor ama sıfat olduğunu bilmiyor çocuk (Ö2).” diyerek terimleri
bilmemekten ötürü öğrencilerin dersinde yaşadığı sorunu anlatmaktadır.
Dil konusunda öğretmenlerin Ukrayna’dan Erzincan’a gelen Ahıskalı öğrencilerle
yaşadıkları bir diğer sıkıntı ise alfabedir. Ukrayna’da Kiril alfabesinin kullanılıyor oluşundan
dolayı öğretmenler öğrencilerin yer yer yazarken problem yaşadıklarını dile getirmektedir.
“Şimdi şöyle bir şey var, özellikle şu anda biz burada öğrencilerin denkliğini yaptığımız sınıflarda
kullanılan çocukların alfabe ve öğrenim dili farklı olduğu için ister istemez sıkıntı yaşanıyor yani
bu çocuklar Latin alfabesini öğrenme buradaki okuma yazma ve diğer bu gibi sistemsel
sıkıntılarla karşılaşıyoruz (Ö6).” şeklinde düşüncelerini dile getiren öğretmen Ukrayna ve
Türkiye arasındaki alfabe farklılığından dolayı öğrencilerin Türkiye’de kullanılan Latin
alfabesine alışmakta güçlük yaşadıklarını ifade etmektedir.
3.3.

Okul ile İlgili Sorunlar

Öğretmenlerin Ahıskalı öğrencilerle yaşadıkları önemli problemlerin başında Ahıskalıların
geldikleri ülkede uygulanan öğretim programı gelmektedir. Öğretmenlerin ifadelerine göre
Ukrayna’da sportif ve sanatsal etkinler merkeze konularak hazırlanan eğitim programı Türkiye’de
ise kuru bilgiye yöneliktir. Bu nedenle de Ahıskalı öğrenciler bu programa ayak uydurmakta
sıkıntı yaşamaktadır. Örneğin 6 numaralı öğretmenin kurduğu “Bu çocuklar orada zaten eğitim
sisteminde belli bir şeye dâhil olan çocuklar. O geldikleri yerdeki Ukrayna’dan çoğunlukla gelen
aileler var geldikleri yerlerde biraz daha akademik eğitimden çok sosyal, sportif, sanat. Bu tür
eğitimlerin ben biraz daha ön planda olduğunu gözlemledim.” biçimindeki cümleler öğretim
programı açısından Ukrayna ile Türkiye arasında birtakım anlayış farklılıklarının olduğunu gözler
önüne sermektedir. 6 numaralı öğretmeni destekler nitelikte bir diğer öğretmenin “Başka bir
sorun öğrencimiz orada hep belirli alanlarda ne diyelim yönlendirilmişler. Resim çizen, boks
yapan öğrencimiz var. Voleybol, tenise çalışmış öğrencilerimiz var. Bunun devamını burada
yeteri kadar sağlayamıyoruz. Örneğin müzik öğretmenimiz yok, doğrudan resim öğretmenimiz
yok işte farklı öğretmenler bu işi kapatmaya çalışıyor (Ö8).” şeklindeki cümleleri de her iki ülke
arasındaki bakış açısı farklarını ortaya koymaktadır.
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Her iki ülke programı arasındaki genel anlayış farkıyla bağlantılı olarak öğretmenlerin
yaşadıklarını ifade ettiği sorunlardan bir başkası ise bilhassa sosyal derslerdeki içerik farklılığıdır.
9 numaralı öğretmenin “Mesela sayısal dersler de biraz daha avantajlılar. Şimdi matematik, fen.
Mesela Saniye’ye en sevdiğin ders hangisi diyorum matematik, fen diyor. Niye hani dünya
genelinde olan şeyler. Ama şimdi bir tarih dersine, bir din kültürü dersine, Türkçe dersine
geldikleri zaman çocuklar otomatikman daha önce aldıkları eğitimlerle tamamen tezat. Bir de
bunlar Kiril alfabesi ile eğitim gördükleri için alfabe sorunu da yaşadıkları için onlar da daha
ciddi bir zorluk yaşanıyor. Hocalarımızın saçları beyazlıyor.” biçiminde kurduğu cümlelerden
öğrencilerin öğretim programındaki farklılıktan dolayı zorlandıkları anlaşılmaktadır. Diğer
taraftan, “Bu zamana kadar gördükleri dersler bambaşka, şu saatten sonra gördükleri bambaşka.
Mesela biz çocuklarla konuşurken ben ilk geldiklerinde biraz millî duygulardan bahsedeyim
dedim ya hocam diyorlar bize hep Osmanlı’nın Ruslar tarafından şöyle yenildiğini, Türklerin
böyle ezildiğini çocuklar şimdi bir anda tarih derslerinde tezat bir durumla karşılaşıyorlar
mesela. Şimdi o anlamda tabii ara sınıflarda gelenler bir sıkıntı yaşıyor (Ö7).” şeklinde bir
öğretmenin kurduğu cümleler, bazen aynı derste aynı konunun bile tamamen farklı
anlatılabileceğini, bu nedenle de öğrencilerin problem yaşamalarının ne denli doğal olduğunu
göstermektedir.
Öğretim programındaki farklılıklar dışında öğretmenler okul kurallarına uyum sağlama
konusunda Ahıskalı öğrencilerin güçlük yaşadıklarını dile getirmektedir. 6 numaralı öğretmen de
“Fakat biraz daha oradaki eğitim sistemindeki belki de rahatlık, rahat tavırlar ve belki burada
disiplin anlamında bizi sıkıntıya sokabiliyor. Yani çocuk rahatlıkla işte sakız çiğneyerek
gezebiliyor, patlatıyor. İşte veya kız erkek öğrencilerin birbirleri ile bazen rahat tavırları
olabiliyor. Bizim ayıp saydığımız işte veya daha kuralcı davrandığımız konularda onlarda biraz
daha rahatlar o da işte artık geldikleri yerdeki almış oldukları şeyle alakalı.” şeklindeki
cümlelerle Ahıskalıların yeni ortama uyum sürecinde sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiştir. Ahıskalı
öğrencilerin mevcut alışkanlıklarını okulda devam ettirmelerinin okul kuraları açısından sıkıntılı
olduğunu anlatmaya çalışan öğretmenlerden biri ise “Bunun dışında davranış olarak bakarsak
sorumluluk duyguları çok fazla yok. Orada herhalde rahat yetişmişler. Derse vaktinde gireyim
gibi şeyle yok. Mesela zil çalıyor, sonra öğretmen zili çalıyor, bakıyoruz bizimkileri iyi kötü
sokuyoruz içeri. Şu merdiven aralarında bakıyorum mesela Ahıskalı öğrenciler şurada kaloriferin
üzerinde oturmuş bekliyor öyle. Ne yapıyorsunuz? Hiç. Öğretmen zili çaldı mı? Evet. E niye derse
girmiyorsunuz? Gireceğiz. Hani rahatlar o konuda. Veya ne bileyim bir yere ziyarete gidecekleri
vakit mesela bir düğüne müğüne çok rahatlıkla okulu aksatabiliyorlar bunlar için. Mesela bizde
öyle olmazdı. Bizde anne baba derdi ‘Kalk git okula. Ne işin var?’ derdi. Ama bunlarda öyle yok.
Bir düğün için veya başka bir etkinlik için okulu rahatlıkla aksatabiliyorlar.” biçimindeki
ifadelerle Ahıskalı öğrencilerin okul kurallarını esasında çok fazla önemsemediklerini dile
getirmiştir. Yakın biçimde 9 numaralı öğretmen de “Öğrenci orada biraz daha serbest yetişmiş.
Kuralları çok bilmiyor. Zaten bizi sıkıntıya, okulda sıkıntıya düştüğümüz noktalar birisi seviye
bir de kuralları bilmiyorlar. Haa rahat harekete ediyorlar. Şimdi bir seviyeleri düşük. İki dersin
bölünmesine çok sebep veriyorlar. Bu iki sebep sizi çok olumsuz etkiliyor. Sorumluluk şeyleri çok
gelişmemiş. Mesela ödev yapayım, kitap götüreyim, defter götüreyim veya düzen yok. Mesela şu
dersi Türkçeyi şu deftere yazayım, matematiği şu deftere değil. Türkçeyi yazmış, arkasına
matematik dersi yazmış. Aynı deftere Türkçeden devam etmiş, Türkçe devam ettiği sayfaya
matematik yazmış, İngilizce yazmış. Belli bir düzen de yok.” gibi ifadelerle Ahıskalı öğrencilerin
alışılmışın dışında bir profil çizdiklerini düşünmektedir.
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Ahıskalı öğrencilerle Üzümlülü öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim görmesi de öğretmenler
açısından sıkıntılı görülen bir başka durumdur. Seviye farkından dolayı verimli bir eğitim öğretim
sürecinin olamayacağını düşünen öğretmenler, Ahıskalı öğrencilerle Üzümlülü öğrencilerin ayrı
sınıflarda eğitim görmesi gerektiği konusunda neredeyse hemfikirdirler. Örneğin “En büyük
sıkıntı bu çocukların bizim öğrencilerle aynı görülmesi yani bakanlığın düşüncesi kaynaşsınlar
diğer öğrenciler içerisinde ama seviye olarak çok büyük bir fark var. Bu da şimdi öğretmenin
işini çok zorlaştırıyor. Şimdi bizim öğrenciye göre mi ders anlatacak onlara göre mi ders
anlatacak. Birisi çok iyi durumu, birisi anlamıyor (Ö9).” diyen öğretmen farklı seviyelerdeki
öğrencilere ders anlatmanın güçlüğünden bahsetmektedir. Bir başka öğretmen ise bu hususta
mevcut uygulamadan şikâyet ederek kendince sistemde var olan çarpıklığı “Şunu bir türlü
çözemedik, anlatamadık, bunları kaynaştırma öğrencisi gibi aynı sınıfın içerisinde tutmanın bir
manası yok çünkü bunların alt yapıları bire bir aynı olmadığı için, üzerine koyamıyoruz haliyle.
Ya bunlara daha farklı bir eğitim, bu müfredatın dışında daha farklı bir şey yapmak lazım. Biz
bunu kendi aramızda konuşup hafifletiriz ama Milli Eğitime gelince yok sınıfları ayıramazsınız,
herkes işte, karışık olacak, o şekilde olacak deyince çocuklar arada kaynıyor ve kaynamaya da
devam edecek.” ifadeleriyle anlatmaktadır.
Ahıskalı öğrencilerin başarılarını ölçme ve değerlendirmeyle ilgili yapılan sınavlar da
öğretmenler tarafından eleştirilen konulardandır. Özellikle Ahıskalı öğrencilerin TEOG sınavına
girmeleriyle ilgili öğretmenlerin neredeyse tamamının düşünceleri olumsuzdur. 3 numaralı
öğretmen “En büyük sıkıntıyı geçen sene yaşadık. Çocuklar geldi, bir ay sonra sınava girdiler,
TEOG sınavına. Dedik yapmayın, etmeyin bunları almayalım ama e-okula kayıt olunca sistem o
çocukları görüyor ve onlara da kitapçık geliyor, onları da sınava soktuk. Ha ne oldu? Çoğu
okumadan işaretletip işaretleyip geçti. Yani amacın bu olmaması lazım.” diyerek TEOG
sınavının başlangıçta Ahıskalılar için formaliteden öteye geçemediğini beyan etmektedir.
Bilhassa sekizinci sınıfta okulun tek amacının öğrencileri TEOG’a hazırlamak olduğunu, bu
nedenle de daha sağlıklı bir eğitim-öğretim süreci yerine sınav odaklı bir çalışma yürütüldüğünü
dile getiren öğretmenler, Ahıskalı öğrencilerin sınav tekniğine bile alışkın olmadığını
söylemektedir. Örneğin bu konuda 8 numaralı öğretmen “Benim altıncı sınıfa, yedinci sınıfa
gelmiş, hiç test çözmemiş, çoktan seçmeli soruyu hiç görmemiş öğrencilerim var. Yani eğitim
sistemimiz tamamen farklı, yani çocuk hiç test görmemiş. İlk testlerini ellerine tutuşturduğumuzda
altıncı, yedinci sınıftaki çocuklar ‘Hocam bu nedir, bunu ne yapmamız gerekiyor?’ diye bize
sordular. Biz tabii en temelden bu sekizlerde de yaşadığımız problem en temelden neyi
çözeceklerini nasıl çözeceklerini, işte 4 şıkkın neyi ifade ettiğini, soru kökü nedir buradan tekrar
geri dönüş yaptık bu sıkıntımız var.” ifadeleriyle Ahıskalı öğrenciler açısından durumun ne kadar
güçlük arz ettiğini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin TEOG odaklı bir başka problemi de
Ahıskalı öğrencilerin TEOG’a girmeleri sonucu okul başarısını düşürmeleri ve İl Milli Eğitimin
bu başarısızlıktan ötürü kendilerini sorumlu tutmasıdır. Bu konuda seslerini yeterince
duyuramadıklarını ve kendilerini ifade edemediklerini düşünen öğretmenlerden biri “Bir de
sınava yönelik bizim sistemimiz. Öyle olduğu için, bizi sınava yönelik yargılıyorlar. Hani içeriği
nedir, ne değildir? Kimdir, kim değildir? Kaç öğrenci var? Onu sorgulamıyorlar. Ortalama kaç?
Bu. İşte, siz niye buradasınız, size niye böylesiniz? İşte, çalışmıyorsunuz gibi yargılamalar.
Özellikle ilçe bunun farkında ama İl Milli Eğitim bunun farkında değil. Sadece sayılar üzerinden
yorum yapıyorlar. Hani biz bunu geldiklerinde yüzlerine de söylüyoruz ama anlamayınca
derdimizi de pek fazla ifade edemiyoruz. Bunu bir bahane olarak görüyorlar. Ama bu bir bahane
değil. Bahane değil, gerçek. Bu çok büyük bir sıkıntı, bunu anlatamıyoruz. Diyorlar ki sınıfa şey
olacak, hani amaç, bunları sistemin içerisinde bir şekilde mezun edip gitmekse bunda sıkıntı yok
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ama bu şekilde yargılama da olacaksa bu çok adaletli değil yani (Ö10).” cümleleriyle
hâlihazırdaki durumu ve tavrı eleştirmiştir.
Ahıskalı öğrencilerin derslere ve okula karşı ilgisizliği de öğretmenlerin eleştirdiği bir diğer
konudur. Öğrencilerin günü kurtarmaya çalıştığını ve bir gelecek planı olmadığını düşünen 4
numaralı öğretmen “Çok isteksizler, gelecek kaygıları yok hiçbirinin. Hani mesela bizim kendi
yerli olan halkımız hani mesela üniversiteye gideceğim, şunu kazanacağım, şöyle olacağım diye
ailenin bir beklentisi var ama bunlarda hiç öyle bir şey yok. Çok isteksizler. Sanki gelecek
kaygıları hiç yokmuş gibi. Hani, umursamıyorlar mesela, iyi bir liseye gideceksiniz iyi bir yerlere
gelin. Hani TEOG, şu an TEOG’a hazırlanıyorlar, hiç yani umurlarında değil. Herhangi bir lise
de olur hani. Ben inşaatta da çalışırım, hani o manada günü kurtarmak.” şeklinde cümleler
kurarak öğrencilerin ilgisizliğinden yakınmaktadır. Onunla aynı düzlemde düşünen 3 numaralı
öğretmen ise “Özellikle 8. sınıf öğrenciler için yani kademe kademe bakacak olursak, 8. sınıfta
sonuçta bir sınav var ve bu sınavı çok ciddiye almıyorlar. Ciddiye almadıkları için de, derslerde
de dinleme noktasında büyük sıkıntılar var.” ifadelerini kullanmış, öğrencilerin geleceklerini
şekillendirecek önemli bir sınavı bile ciddiye almadıklarını söylemiştir.
Öğretmenler tarafından sıklıkla dile getirilen önemli bir problem de Ahıskalı öğrencilerin
Üzümlülü öğrencilerle kurduğu/kuramadığı arkadaşlık ilişkileridir. Okulda sağlıklı bir arkadaşlık
ilişkisinin kurulamayışının iki taraflı bir süreç olduğunu aktaran öğretmenlerden biri “Ayrı bir
kültür, yeni bir ortama geldiler, kabullenme süreci biraz sıkıntılı geçiyor benim gözlemlediğime
göre. Buranın öğrencisi de biraz onları kabullenmede sıkıntı yaşıyor. İki taraflı bir durum. Tek
taraflı değil. Yani onlara hemen kucaklama tam olarak bazı öğrencilerde oluyor bazı
öğrencilerde olmuyor, gruplaşma olabiliyor yani iki tarafta birbirini tam olarak ilk etaplarda şey
edemediler. Yavaş yavaş oturmaya başlıyor ama (Ö1).” şeklinde yorum yaparak zamanla bu
sürecin daha sağlıklı bir zemine oturacağını söylemiştir. Yine Ahıskalı ve Üzümlülü öğrenciler
arasında problemler yaşandığını ancak bu problemlerin yapılacak türlü etkinlikler yoluyla
aşılabileceğini düşünen 10 numaralı öğretmen ise “Yavaş yavaş oluşuyor ama ufak bir olay
olduğu zaman hemen Ahıskalılar mesela bir kümeleniyorlar. Ama yoksa yavaş yavaş bunu
aşıyorlar. Ama nasıl oldu? Mesela Futsala gidiyor erkekler, işte futbola gittiler veya voleybol
oynuyor kızlar, yavaş yavaş aşıyorlar. Ama tabi ki zaman zaman kendi aralarında da sıkıntı
oluyor. Diyelim ki kendilerinden bir öğrenci bizim öğrencilerle biraz daha çok samimi olduğu
zaman bunu mesela dışlama gibi şeyler de olabiliyor. Çok çabuk bıraktın hani bizi, bunlarla çok
samimi oldun hemen gibi düşüncede de olabiliyorlar bazen ama herhalde zamanla aşılacak.
Özellikle şeylerde, küçük yaş seviyelerinde daha çabuk aşılıyor. Mesela beşinci sınıflarda, altıncı
sınıflarda daha rahat aşılıyor.” şeklinde cümlelerle süreci özetlemiş, küçük yaş seviyelerinde
arkadaşlık ilişkilerinin daha çabuk kurulabildiğini söylemiştir. Ahıskalı öğrencilerle Üzümlülü
öğrenciler arasında bir gruplaşmanın olduğunu genel anlamda ifade eden öğretmenler bunun
nedenini ise büyük oranda ailelere bağlamaktadır. Evde konuşulan mevzuların okulda çocukların
davranışlarını etkilediğini düşünen 7 numaralı öğretmen sürecin aksaklıklarla seyretmesini
“Yetişkinlerden kaynaklanıyor. Evde konuşulanlar çocuklara ister istemez yansıyor. Şimdi
genelde o kıskançlık. Şimdi geliyor çocuk, diyor ki işte onlara evler verildi, villalar verildi, şunlar
yapıldı, bunlar yapıldı, onların babası işe alındı, benim babam işe alınmadı, İŞKUR aracılığıyla
falan hani buna benzer mevzular çocuklara da yansıyor bu sefer olumsuz bir etki oluşuyor.”
cümleleriyle açıklamaktadır. Benzer düşünceleri paylaşan 2 numaralı öğretmen ise Ahıskalı
öğrencilerle Üzümlülü öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkları kasten “Bu öğrencilerden,
çocuklardan kaynaklanmıyor, velilerden de kaynaklanıyor, ailelerden de kaynaklanıyor. Yani
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Üzümlünün halkı halen daha Ahıskalı, Ahıska halkını kabullenemediler burada. Evde
konuşuyorlar, evde konuşunca çocuk duyuyor, bu sefer de çocuk okulda şeye yansıtıyor, sınıfa
yansıtıyor. İçlerine yansıtıyor. Evet. Yani aileden gelen bir şey. Hani aileler şey yapmazsa,
konuşmasalar belki de böyle bir sıkıntı yaşanmayacak. Çünkü çocuk yani bunlar. Ama aile mesela
konuşuyor, çocukta bunu duyuyor. Bu sefer de onlar da ister istemez ayrımcılık yapıyorlar yani.”
cümlelerini kurmuş, ailelerin okul atmosferini etkilediğini beyan etmiştir.
4.

Tartışma ve Sonuç

Ukrayna’dan Üzümlüye gelen Ahıskalı ortaokul öğrencilerinin eğitim problemlerinin
öğretmen algılarına göre incelendiği araştırmada, öğretmenlerin düşünceleri aile, dil ve okul ile
ilgili problemler olmak üzere üç başlık altında değerlendirilmiştir.
Çalışmada öğretmenler, Ahıskalı ailelerin çocuklarının eğitimleriyle ilgilenmediklerini,
genel anlamda bu konuyu kendilerine dert etmediklerini dile getirmektedir. Ahıskalı ailelerin
ilgisizliklerini sosyo-ekonomik şartlarla izah etmeye çalışan öğretmenler, eğitim ve ekonomik
düzeyi düşük ailelerin göç sonrası düşündükleri birinci konunun çocuklarının eğitimi olmadığını
da söylemektedir. Bu noktada birincil ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken insanların daha ileri
düzeydeki problemleri ihtiyaç olarak hissetmemeleri doğaldır (Borich, 2014, s. 49). Günü
kurtarmaya dönük yapılan çalışmalar, ailelerin geleceği planlayabilmesine fırsat vermeyecek,
eğitim gibi süreç planlaması gerektiren faaliyetler, aileler nezdinde daima ikinci planda
kalacaktır.
Öğretmen görüşlerine göre Ahıskalı öğrencilerin yaşadıkları diğer bir problem ise Türkçe
dil becerilerine sahip olmamaktan kaynaklanmaktadır. Ukrayna’dan gelen Ahıskalıların yeterli
düzeyde Türkiye Türkçesi bilmediklerini ve dersle ilgili terim ve kavramları anlamakta güçlük
çektiklerini düşünen öğretmenler, bu öğrencilere yönelik düzenlenen okuma-yazma kurslarını da
yetersiz bulmaktadır. Her ne kadar Türkiye Türkçesinin farklı bir ağzıyla konuşsalar da tamamen
farklı bir dilin konuşulup farklı bir alfabenin kullanıldığı bir coğrafyadan Türkiye’ye gelen
öğrencilerin dil konusunda zorluk yaşaması normaldir. Dil yeteneği -özellikle okuduğunu anlama
ve yazma gücü- genel nitelikteki bilişsel giriş davranışlarındandır (Senemoğlu, 1997, s. 451).
Öğretmen görüşleri çalışma grubundaki öğrencilerin genel nitelikteki bilişsel giriş davranışlarının
yetersiz olduğunu göstermektedir. Temel nitelikteki bilişsel giriş davranışlarından birisi olan dil
becerisinin yeterli düzeye getirilmesi Borich’in de (2014, s. 50) belirttiği gibi öğrenci başarısını
destekleyecektir.
Okul bağlantılı birçok problem de öğretmenlerin Ahıskalı öğrenciler özelinde dile
getirdikleri konular arasındadır. Öğretim programları devamlılık niteliği gösteren tasarımlardır.
İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim programları birbirinin devamı olacak, birbirini tamamlayacak
şekilde tasarlanır. İlkokulu Ukrayna okullarında uygulanan öğretim programıyla tamamlayıp
Türkiye’de çok farklı bir felsefe ile hazırlanan ve uygulanan ortaokul programıyla devam etmek
zorunda kalan göçmen öğrencilerin program kaynaklı problem yaşaması olağandır. Öğretmenler,
Ukrayna ve Türkiye arasındaki eğitim anlayışının farklı olmasından ötürü Türkiye’de sportif ve
sanatsal faaliyetlerin ikinci plana atıldığını, daha çok bilgi ağırlıklı bir süreç tasarlandığını ifade
etmekte, bunun içinde Ahıskalı öğrencilerin bu anlayışa uyum sağlamakta zorlandıklarını dile
getirmektedir. Sistemin genel mantığını değiştirmek kolay olmasa da Ahıskalı öğrenciler, okulun
ve bölgenin imkânlarıyla bağlantılı olarak daha fazla sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirilip
pek çok konuya uyum sağlamak zorunda olan öğrencilerin işi biraz daha kolaylaştırılabilir. Yine
öğretmenlere göre iki ülke arasındaki anlayış farklılığından dolayı derslerde ya da derslerin
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içeriğinde –özellikle sosyal dersler- birtakım farklılıklar olabilmekte ve bu farklılıklar
öğrencilerin sonraki öğrenmelerini olumsuz etkileyebilmektedir. Öğretmenler bu noktada
karşılarındaki kitleyi iyi tanımalı, onların ön öğrenmelerinin ne düzeyde olduğunu bilmeli ve buna
göre tedbir almalıdır.
Farklı kültürden gelen öğrencilerin öğretmen davranışlarına farklı tepkiler verdiği
bilinmektedir (Borich, 2014, s. 48). Öğretmenlerin Ahıskalı öğrencilerle ilgili yakındıkları bir
diğer problem de onların okul kurallarına uymadıkları, birtakım rahat hareketler sergileyerek
mevcut anlayışı bozmalarıdır. Bilindiği gibi yılların getirdiği alışkanlıkları bir anda terk etmek
zordur. Zaten göç ederek büyük bedeller ödeyen, evini, okulunu, öğretmenini, yurdunu değiştiren
Ahıskalı öğrencilerin kısa zamanda alışkanlıklarını değiştirmelerini beklemek bir haksızlık olarak
algılanabilir. Öğrencilerin okul içindeki davranışları mevcut yapıyı ve işleyişi bozmuyorsa okul
kuralları bu öğrenciler için esnetilebilir. Öğrencilerin okula telefon getirip sakız çiğnemeleri gibi
disipline yönelik olarak algılanan bazı öğrenci davranışları başlangıçta görmezlikten gelinip
yavaş yavaş kademeli yaklaşma yoluyla (Senemoğlu, 1997, s. 163) istenen davranış biçimine
dönüştürülebilir.
Öğretmenlerin Ahıskalı öğrencilerin eğitimi ile ilgili yapılan planlama ekseninde diğer bir
serzenişleri de Ahıskalı öğrencilerle Üzümlülü öğrencilerin aynı sınıflarda ders görmesidir.
Üzümlülü öğrencilerle Ahıskalı öğrenciler arasında seviye farkının olduğunu, aynı sınıfta ders
görmenin iki öğrenci grubu içinde kayba neden olduğunu ifade eden öğretmenler, sınıfların
ayrılması gerektiğini düşünmektedirler. Belki bu düşünce öğrencilerin kısa vadede kaynaşmasına
ve kısa vadede birbirlerine uyum sağlamasına engel olacakken diğer taraftan ders başarısı
anlamında öğrencileri daha yukarıya taşıyabilir. Ahıskalı öğrencilerin daha bir aylık öğrenciyken
bile TEOG sınavına girdiği, TEOG puanıyla değerlendirildiği bir sistemde öğretmenlerin bu
düşünceleri göz ardı edilmemelidir. Ayrıca mevcut sistem devam edecekse, öğrenci nitelikleri
bakımından homojen olmayan gruplarda seviye grubu ile çalışmalar, birebir eğitim vb. alternatif
öğretim teknikleriyle ilgili olarak öğretmenlere hizmet içi eğitim desteği verilebilir.
Öğretmenlerin en büyük eleştirilerinden biri de sistem içine henüz dâhil olmuş Ahıskalı
öğrencilerin TEOG’a girmesi ve doğal olarak TEOG’tan başarısız olup okul başarısını
düşürmesidir. TEOG’a giren Ahıskalı öğrencilerin okul başarısını düşürdüğünü ve dolayısıyla hiç
hak etmedikleri hâlde bu durumdan sorumlu tutulduklarını düşünen öğretmenler, yetkililerin
gerçeğin farkında olmadığı kanaatindedirler. Böyle bir durumun var olup olmadığı bilinmemekle
beraber öğretmenlerin zihninde oluşan bu algının onların motivasyonunu etkilediği açıktır.
Yetkili birimler öğretmenlerde oluşan bu olumsuz algının düzeltilmesi için Ahıskalı öğrencilerin
yoğunlaştığı okullardaki okul idareleri ve öğretmenlerle sağlıklı bir iletişim kurmalı ve en azından
sisteme yeni dâhil olup TEOG sınavına girmek durumunda kalan Ahıskalı öğrenciler için de farklı
bir değerlendirme yöntemi bulmalıdır. Aksi takdirde yapılan iş formaliteden öteye geçemediği
öğretmenlerce ifade edilmektedir.
Öğretmenlerin okul bağlantılı sitem ettikleri bir diğer konu da Ahıskalı öğrencilerin
isteksizliğidir. Kuşkusuz kısa zamanda hayatlarında büyük değişiklikler meydana gelen, hayatları
ve hayalleri tamamen değişen öğrencilerin yeniden motive olup hedeflerini revize etmesi kolay
iş değildir. Öğretmenler bu durumun bilincinde olarak hareket etmeli, öğrencilerin başarıyı
tadacakları onları hayalleri ve hedefleri konusunda yeniden ümitlendirecek çalışmalar yapmalıdır.
Ahıskalı öğrenciler ile Üzümlülü öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin sıkıntılı olduğunu
gözlemleyen öğretmenler, ailelerin okul dışındaki söylemlerinin bunun oluşmasında etkili
olduğunu ifade etmekte, tüm bunlara rağmen zamanın ilişkilerin düzelmesinde önemli bir etken
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olduğunu dile getirmektedir. Bu konuda yine öğretmenlerin tespiti ile okul dışında öğrencilerin
birlikte vakit geçirmesine ve kaynaşmasına imkân hazırlayacak etkinlikler planlanabilir, birlikte
yaşama duygusuna hizmet edecek etkinlikler tertip edilebilir.
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AHISKALI OLAN VE OLMAYAN İLKOKUL 4. SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK DEĞERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
PATRIOTISM VIEWS OF 4TH DEGREE PRIMARY SCHOOL
MESKHETIAN AND NON-MESKHETIAN STUDENTS
Feyza ÇAVUŞOĞLU*
Zeynep ÇİFTCİ**
Özet
Bu çalışmanın amacı Ahıskalı olan öğrenciler ile Ahıskalı olmayan öğrenciler(yerel halk) olarak
gruplandırılan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değerine yönelik görüşlerini karşılaştırmalı
olarak belirlemektir. Araştırma bu amaç doğrultusunda Erzincan İli Üzümlü İlçesinde bulunan 24 Ahıskalı
ilkokul 4.sınıf öğrencisi ve 24 Ahıskalı olmayan ilkokul 4. Sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 48 öğrenci
ile gerçekleştirilmektedir. Çalışma nitel araştırma metodolojisine göre desenlenmiş olup bir durum
çalışması niteliğindedir. Veri toplama aracı olarak literatür taraması ve uzman görüşü alınarak
araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin
vatanseverlik ile ilgili görüşlerini belirleyebilmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formunda
öncelikle vatan ile ilgili düşünceleri” Vatan………………gibidir. Çünkü………………” şeklinde
sorulmuş vatanseverliğe ön hazırlık yapılmış ve daha sonra vatanseverlik ile ilgili olarak “Vatanseverlik
denilince aklınıza gelenleri yazınız.” ve “Vatanseverlik denilince aklınıza gelenleri resimle anlatınız.”
soruları yöneltilmiş ve gelişim özelliklerine göre öğrencilere örnekler gösterilmiştir. Araştırmanın son
kısmında ise elde edilen bulgular sonucunda gerekli literatür taranarak sonuç ve önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Vatanseverlik, Ahıska Türkleri, İlkokul 4. sınıf öğrencileri
Abstract
The aim of this study is comparatively determining 4th degree primary school Meskhetian Turk and
non-Meskhetian (local) students’ patriotism views. This study takes place in Uzumlu province of Erzincan
city with totally 48 4th degree primary school students, 24 Meskhetian Turk students and 24 nonMeskhetian Turks (local) students. This is a case study which is figuring according to qualitative research
methodology. Semi-structured interview form is used prepared by researchers using literature search and
expert opinion as data collection tool. To determine the students’ patriotism views, previously, preliminary
preparation is made by asking their thoughts as “Homeland is like ......... Because ......... .” and then about
patriotism, “Write your thoughts about patriotism.” and “Describe your thoughts about patriotism by
drawing a picture.” questionswereposedandexamplesaccordingtoprogressfeaturesareshowntothestudents.
As a result of obtained findings, by review inessential literature, conclusion and suggestions will be given
at the end of this study.
Keywords: Patriotism, Meskhetian Turks, 4th degree primary school students

Giriş
İnsanlar doğumdan ölüme kadar kendilerini kuşatan sosyo-kültürel bir çevre içerisinde
yasarlar. Her insan belirli bir grubun üyesi olarak doğar, hayatını içine doğduğu ortama ait olarak
sürdürür. Bireyin diğerleriyle bir arada olma ihtiyacı, tek basına yasamasının güçlükleri, özellikle
hayatının ilk yıllarında etrafındakilere duyduğu gereksinim onun sosyal bir varlık olarak
yasamasını getirmektedir. Bu birlikte yasama gerçeği de toplum ve toplumsal yasam kavramlarını
doğurmaktadır (Aydın,2005)
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi, feyzacavusoglu24@gmail.com, 05433392406, Erzincan Üniversitesi
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İnsanlar hayatın amacını, ilke ve önceliklerini önce zihinsel dünyalarında oluştururlar.
Bunlar insanlara yön veren değerlerdir (Turan ve Aktan, 2008). İnsan davranışları dolaylı veya
doğrudan değerler tarafından yönlendirilmektedir(Dilmaç, 2002). Bireyin toplum içerisindeki
konumunun belirlenmesinde, başkalarıyla etkili iletişime geçmesinde ve sosyal konumunun
belirlemesi için uygun ortamın hazırlanmasında sahip olduğu değerler etkendir (Yazıcı, 2006).
Eğitim sürecinin en temel işlevlerinden birisi, o toplumun sosyal ve kültürel değerlerini
genç kuşaklara aktarmadır. Bu süreç formal eğitim yoluyla olabileceği gibi, informal eğitim
yoluyla günlük yaşam içerisinde kendiliğinden meydana gelebilmektedir (Acun, Yücel, Önder ve
Tarman, 2013). “Değerler sosyalleşme sürecinde öğrenilen ve bir toplumda neyin iyi-kötü, doğruyanlış, arzu edilen ya da arzu edilmeyen olduğunu gösteren ortak düşüncelerdir. Değerler sistemi
ise bireyin, toplumun açık ya da örtülü olarak kabul ettiği ahlaki, toplumsal, ekonomik değerlerdir
ve bu değerler sistemi zamana ya da topluma göre değişebilmektedir”(Budak, 2000). Rokeach,
değerler üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda değeri “kişisel veya toplumsal olarak zıt ya da
farklı bir davranış biçimi veya yaşam amacına karşı tercih edilen, belirli bir davranış biçimi veya
yaşam amacı şeklindeki süregiden bir inançtır” biçiminde tanımlamıştır(Rokeach,1973:5) .
Eğitim, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde, toplumun yaşamasını,
kalkınmasını ve devam etmesini sağlayacak nitelikte değer üretmek, var olan değerlerin
dağılmasını önlemek, yeni ve eski değerleri bağdaştırmak sorumluluğu taşır (Akdağ ve Taşkaya,
2011: 295). Eğitime bu açıdan bakıldığı zaman eğitimin bireylere topluma uyum sürecinde
yardımcı olma ve değerleri öğretme de yardımcı olma sorumlulukları bulunmaktadır.Eğitim bu
görevi yerine getirme işini farklı eğitim programları ile yapmaktadır. Eğitim programları
incelendiğinde değerler eğitiminin başta sosyal bilgiler olmak üzere birçok dersin (Hayat Bilgisi,
Fen ve Teknoloji, Türkçe vb.) kapsamına girdiği görülmektedir(Tay, Durmaz, Şanal,2013).
Vatanseverlik değeri ile ilişkilendirilebilecek Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerinde
pek çok kazanım yer almaktadır (Ay Selanik, 2016). Sosyal bilgiler dersinin önemli
kazanımlarından biri de kendisine ve topluma faydalı, vatanını seven koruyan ve onu yüceltmeye
çalışan vatandaşlar yetiştirmektir (Çelik, 2011)
Vatanseverlilik insan varlığının sahip olduğu sevgilerden toplumları, kültürleri ve kültür
çevrelerini bütünleştirecek kuvvet ve etkiye sahip toplumsal boyutta yer alan sosyolojik veya
sosyal sevgi olarak nitelendirilebilir (Ergen, 2006)
Ahıska Türklerinin bu çalışmaya konu olan göçleri ise, 2014 yılında Ukrayna ile ayrılıkçı
Rus yanlıları arasında meydana gelen savaşta, iki ateş arasında kalmaları nedeniyle
gerçekleşmiştir. Herhangi bir sürgüne veya zulme maruz kalmamış olmakla birlikte, yaşadıkları
çevre savaştan büyük zarar görmüştür. Bu nedenle ülkemiz, Ukrayna’da yaşayan Ahıska
Türklerine kucak açmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla iskânlı
göç kapsamında Türkiye’ye getirilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Ahıskalıların yerleştirilmesinin düşünüldüğü alanlar içerisinde Kars, Iğdır, Bitlis ve Erzincan
illeri ön plana çıkmış olup, DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) yetkilileri ile yapılan ortak
çalışma sonucunda, büyük oranda Erzincan ilinin Üzümlü ilçesine yerleştirilmeleri kararı
alınmıştır. Belli etaplar halinde getirilmeleri öngörülen Ahıska Türklerinin ilk grubu, 2015 yılının
Aralık ayında Üzümlü’deki TOKİ konutlarına yerleştirilmiştir. Daha sonraki gruplar ise 2016
yılının Mart ve Nisan aylarında ilçeye gelmişlerdir. Ahıskalı göçmenlerin günümüzde sayıları
1200’ü aşmış olup, toplamda 3000-3500 civarında Ahıska Türkü’nün Üzümlü’ye yerleştirilmeleri
planlanmaktadır (Orhan ve Coşkun,2016)
Bu çalışmada, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalı ve Ahıskalı olmayan
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ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin vatanseverlik değeri hakkındaki görüşleri incelenmiştir.
Yöntem
Çalışma nitel araştırma metodolojisine göre desenlenmiş olup bir durum çalışması
niteliğindedir.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu Erzincan İli Üzümlü ilçesinde bulunan 24’i Ahıskalı ve 24’si Ahıskalı
olmayan ilkokul 4.sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 48 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir
Katılımcılar ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. İlkokul dördüncü sınıfta olmak ve Ahıskalı
olup olmamak katılımcıların belirlenmesindeki ölçüttür. Çalışma kapsamında öğrencilerin
söylediklerinden alıntılar yapılır Ahıskalı öğrenciler için “AÖ…” kod adı, Ahıskalı olmayan
öğrenciler için “AOÖ…” kod adı kullanılmış Öğrencilerin söyledikleri aktarılırken bu kod adlar,
öğrenci veri giriş sırasına göre numaralandırılarak kullanılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Veriler, yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde elde edilmiş olup görüşmeler sırasında
yarı yapılandırılmış bir form kullanılmıştır. Görüşme soruları öğrencilere gelişim dönemleri
dikkate alınarak örneklerden hareketle yöneltilmiştir. Her bir örnekten sonra öğrencilere
yöneltilen sorular aşağıdaki temel soruları araştırır niteliktedir:
1.Vatan………….gibidir. Çünkü……...............................
2. Vatanseverlik denilince aklınıza gelenleri yazınız.
3.Vatanseverlik denilince aklınıza gelenleri çiziniz.
Geçerlik, Güvenirlik, İnandırıcılık
Araştırmanın geçerliğini artırmak amacıyla soru formu hazırlanırken alan yazın incelenmiş
ve uzman görüşü alınmıştır. Verilerin analizinde konunun açıklanabilecek kadar kapsamlı ve öz
olmasına dikkat edilmiş, bu aşamada da uzman görüşüne başvurulmuştur. Ayrıca çalışmanın
inandırıcılığı ve güvenirlik için öğrencilerin ifadelerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmış olup öğrencilere yöneltilen sorular,
çalışmanın kategorilerini oluşturmuştur. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir:
1.Öğrencilerin “Vatan” Kavramına Ait İfadeleri:
Bu kategoride öğrencilere “Vatan………gibidir. Çünkü……………………………”
sorusu yöneltilmiştir.Ahıskalı öğrenciler bu soruya Türkiye, ev,çiçek, hayat, ülkeyi koruma,
güneş, kalp cevaplarını vermişlerdir. Frekanslara bakıldığında ahıskalı olan öğrenciler vatanı en
çok Türkiye(2), ev(2), çiçek(2) gibi görürken bunları dünya(1), hayat(1), ülkeyi koruma(1),
güneş(1), kalp(1), aile(1) kavramları takip etmektedir.
AÖ13:” Vatan ………ev………gibidir. Çünkü bizi korur.”
AÖ7:”Vatan………..güneş……gibidir. Çünkü o çok güzeldir. Çünkü parlaktır, güneş gibi
güzeldir.”
Benzer şekilde Ahıskalı olmayan öğrenciler bu soruya Türk bayrağı, Türkiye, çiçek, hayat,
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dünya, yıldız, güneş, kalp ve ev cevaplarını vermişlerdir. Frekanslarına bakıldığında ahıskalı
olmayan öğrenciler vatanı en çok hayat(4), Türk bayrağı(2), çiçek(2), ev(2) gibi görürken bunları
dünya(1), yıldız(1), güneş(1), Türkiye(1), kalp(1) kavramları takip etmektedir.
AOÖ4:”Vatan…..bayrak……gibidir.Çünkü vatan bayrak gibi güçlüdür.”
AOÖ9:”Vatan…..…dünya………gibidir. Çünkü vatan dünyanın aynısıdır. Çünkü olmasa
vatan da olmaz. Dünya nasıl parçalanmıyorsa vatan da dünya gibi parçalanmaz.”
2. Öğrencilerin “Vatanseverlik” Değerine Ait İfadeler:
Bu kategoride öğrencilere “Vatanseverlik denilince aklınıza gelenleri yazınız.” Sorusu
yöneltilmiştir. Ahıskalı öğrenciler bu soruya Türkiye, Türk bayrağı, şehit, sevgi, istiklal marşı,
iyilik, yardımlaşma, barış, ülkeyi koruma, birlik beraberlik, fedakarlık ifadelerine yer
vermişlerdir. Frekanslarına bakıldığında Ahıskalı olan öğrenciler vatanseverlik değerini en çok
şehit(9), Türk bayrağı(7), sevgi(7), iyilik(7), Türkiye(6) kavramlarıyla ifade ederken bunları
yardımlaşma(3), birlik beraberlik(2), fedakarlık(2), ülkeyi koruma(1), istiklal marşı(1), barış(1),
ordu(1) kavramları takip etmektedir.
AÖ18:”Bayrak geliyor, şehitler geliyor, Türkiyem geliyor.”
AÖ1:”Şehitler geliyor, insanlar geliyor,askerler geliyor, vatanımız geliyor, Türkiye
geliyor, iyilik geliyor,şehitlerimizin kanları kırmızı renk çünkü bizim bayrağımızın renginde.”
Benzer şekilde ahıskalı olmayan öğrenciler bu soruya yardımlaşma, Türkiye, birlik
beraberlik, Türk bayrağı, paylaşmak, insan sevgisi, Atatürk, fedakarlık, şehit, aile, vatanı
korumak ifadelerine yer verilmiştir. Frekanslarına bakıldığında ahıskalı olmayan öğrenciler
vatanseverlik değerini en çok yardımlaşma(12), birlik beraberlik(9), Türk bayrağı(7), insan
sevgisi(6) kavramlarıyla ifade ederken bunları vatanı korumak(5), fedakarlık(4),şehit(3),
Atatürk(3), 15 Temmuz(2), Türkiye(1), aile(1), paylaşmak(1) ifadeleri takip etmektedir.
AOÖ12:”Atatürk aklıma gelir,vatanı sevmek aklıma gelir,birlik beraberlik olmak,
insanların birbirini sevmek gelir.”
AOÖ23:”Daha güçlü ve kardeş oluruz ve kimse bizi pes ettirtemez direneceğiz bu vatan ne
güzel hiç kimse alamaz 15 Temmuzda herkes meydanlarda herkes bu güzel yurdu korudu
gazilerimiz oldu ve şehitlerimiz ama çocuklarımız için savaşırız, barışlı bir ülke kalacak.”
3. Öğrencilerin “Vatanseverlik” Değerine Ait Çizimleri:
Bu kategoride öğrencilere “Vatanseverlik denilince aklınıza gelenleri çiziniz.” Sorusu
yöneltilmiştir. Ahıskalı öğrenciler vatanseverlik değerini Türk bayrağı, farklı ülkelerin bayrakları
birlik beraberlik, Türkiye, şehit, kan, silah, İstiklal Marşı, asker, savaş simgelerine yer
vermişlerdir. Frekanslarına bakıldığında ahıskalı olan öğrenciler vatanseverlik değerini en çok
Türk bayrağı(19) simgesi kullanılırken bu simgeyi silah(3), İstiklal Marşı(2), savaş(2), kan(3),
Türkiye(1), birlik beraberlik(1), şehit.81), asker(1), farklı ülke bayrağı(1) simgeleri takip
etmektedir.
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AÖ17:

AÖ2:

Benzer şekilde Ahıskalı olmayan öğrenciler ise vatanseverlik değerini Türk bayrağı, asker,
uçak, gemi, Atatürk, terör, silah, savaş, mermi, farklı ülke bayrağı, at, şehit, Türkiye, beraberlik,
kan simgelerine yer vermişlerdir. Frekanslara bakıldığında ahıskalı olmayan öğrenciler
vatanseverlik değerini en çok Türk Bayrağı(21) simgesi kullanırken bu simgeyi birlik
beraberlik(7), asker(5), Atatürk(4), Türkiye(4) kan(3), savaş(3), uçak(3), şehit(2), farklı ülke
bayrağı(2), silah(2), gemi(1), terör(1), mermi(1), at(1) simgeleri takip etmektedir.
AOÖ4:

AOÖ17:

Sonuç
Örnekler kullanılarak sorular ayrıştırılmaya çalışılmasına rağmen öğrencilerin farklı
sorulara benzer tepkiler verdiği gözlenmiştir. Bu bağlamda birçok soru iç içe girmiş durumdadır.
Bulgular doğrultusunda Ahıskalı olan öğrenciler vatanı Türkiye, ev, çiçek kavramlarına
daha çok benzetirken Ahıskalı olmayan öğrenciler vatanı en çok hayat kavramına benzetmişlerdir.
Bulgular doğrultusunda Ahıskalı olan öğrenciler vatanseverlik denildiğinde en çok ifade
ettikleri kavramlar şehit, sevgi ve Türk bayrağı iken Ahıskalı olmayan öğrencilerin vatanseverlik
denildiğinde en çok ifade ettikleri kavramlar yardımlaşma, birlik beraberlik ve Türk bayrağı
olduğu görülmüştür. Bu durum ise vatanseverlik değeri sorulduğunda Ahıskalı olan ve olmayan
öğrencilerin ortak olarak ve sıklıkla kullandıkları ifadenin Türk bayrağı kavramı olduğunu
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göstermektedir.
Bulgular doğrultusunda Ahıskalı olan öğrencilerin vatanseverlik denildiğinde çizdikleri
resimlerdeki en çok kullandıkları simgeler Türk bayrağı, silah ve İstiklal Marşı iken Ahıskalı
olmayan öğrencilerin vatanseverlik denildiğinde çizdikleri resimlerde en çok kullandıkları
simgeler Türk bayrağı, beraberlik, asker olduğu görülmüştür. Bu durum ise vatanseverlik
denildiğinde Ahıskalı olan ve olmayan öğrencilerin ortak olarak ve sıklıkla çizdikleri kavramın
Türk bayrağı olduğunu göstermektedir.
Genel olarak bulgular incelendiğinde ise Ahıskalı olan ve olmayan öğrencilerin
vatanseverlik değerine yönelik gerek yazarak gerekse resmederek ifade ettikleri kavramlar
sonucunda sıklıkları farklı olsa da ortak kavramlar kullandıkları görülmüştür.
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ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK TUTUMLARININ
BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF AHISKA/MESKHETIAN TURKS AND
NON AHISKA/MESKHETIAN TURKS HIGHSCHOOL STUDENTS
PATRIOT ATTIDUTES UNDER VARIABILITY TERMS
Zeynep ÇİFTCİ*
Fikret GÜLAÇTI**
Özet
Bu araştırma, Ahıskalı olan ve ahıskalı olmayan lise öğrencilerinin vatanseverlik tutumlarının bazı
değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya
koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bu amaç doğrultusunda Erzincan İli Üzümlü ilçesinde
bulunan 25’si Ahıskalı ve 32’si Ahıskalı olmayan lise öğrencisi olmak üzere toplam 57 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Elban (2011) tarafından
geliştirilen Vatanseverlik Tutum Ölçeği kör/tutucu vatanseverlik boyutunda 9, yapıcı vatanseverlik
boyutunda 7 olmak üzere toplam 16 madde ve iki alt ölçekten oluşmaktadır ve ölçekte beşli derecelendirme
ölçeği; hiç katılmıyorum(1), katılmıyorum(2), kararsızım(3),katılıyorum(4), tamamen katılıyorum(5)
şeklinde kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmeye tabi
tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Tutum, Vatanseverlik
Abstract
This research is done to put for than danalyze the differences and relationships between
Ahıska/Meskhetian high school students and non-Ahıska/Meskhetian high school students patriotic
attitudes, and the variability of these attitudes. The research is carried out in Erzincan/Üzümlü with 22
Ahıska/Meskhetianand 22 non-Ahıska/Meskhetian students with the total of 48 students. This research is a
descriptive work in the scanning model, which is developed byElban (2011). The patriotic attitude scale
consists 11 articles of blind/fanatic patriot, 7 articles of constructive patriot, with the total of 18 articles and
two subtitles. The scale consists 5 options which are; I do not agree at all (1) I do not agree (2) I am uncertain
(3) I agree (4) I certainly agree (5). The data was evaluated in SPSS and then was processed in accordance
with Independent Samples t-test and Unidirectional Data Analysis (One Way Anova).
Keywords: Ahıska/MeskhetianTurks, Attitude, Patriot,

Giriş
Tarih boyunca insanlık hep eğitim öğretim içinde olmuşlardır. Eğitim öğretim öğelerinden
biri de formal veya informal yollarla değerlerin aktarımı olmuştur. İnsanoğlu soyunu devam
ettirirken çocuklarına eğitim yoluyla bildiklerini aktarabilen dünyadaki tek canlıdır (Ulusoy ve
Dilmaç, 2012, s.1).Birçok alan tarafından ele alınan değer ve değerin önemi psikoloji
literatüründe objektif bir esasa dayanmasında değil, insan davranışlarına yol gösterici olarak
oynadığı esas üzerindendir ve bu bakımdan psikoloji değer kavramını sadece bir inanç olarak ele
alır (Güngör, 1993). Bireylerin ve grupların değerleri ve bu değerlere verdikleri önem hakkında
bilgi toplamak gelecek davranışları hakkında da bilgi edinmeyi sağlayacaktır.
İnsanoğlu var olduğundan itibaren yurt edinmek, barınmak için uğraşı içinde olmuştur.
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Devam eden zaman içinde sosyal yapılar daha netleşmiş ve doğduğu yeri, evi, köyü hatta devlet
sınırları içindeki memleketine ait tutumlar geliştirmiştir. Bu durum vatanseverlik değeri olarak
ele alınmaktadır. Değerler, toplumun geneli tarafından kabul edilen ortak kavramlardır (Tarhan,
2015, s.20). Değerler, davranışlarımıza rehberlik eden temel ilke ve inançlardır (Lewis,
Mansfield&Baudains, 2008). Değerler; bireylere, gruplara, örüntülere, hedeﬂere ve sosyokültürel nesnelere verilen önem üzerindeki değerlendirmelere dayanan ölçütlerdir (Elbir ve Bağcı,
2013). MEB (2005) değer kavramını, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş
ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilen temel
ahlaki ilke ve inançlar olarak tanımlamaktadır. Yel ve Aladağ (2009) ise değerleri, insanların
bütün yaşamı sürecinde davranışlarını yönlendirmede etkili olan önemli olan öğeler olarak
belirtmişlerdir. İnsanlar değerler yoluyla amaçlarını tanımlar ve belirli bir yönde bir davranış tarzı
seçer, onlar aracılığıyla kendilerini ve diğerlerini değerlendirirler (Ünal, 2011). Değerler hem
kişilerin hem de toplumdaki sosyal kontrol mekanizmalarının kaynağıdır. Kişilerin bireysel
olarak olay ve durumlara yönelik yaklaşımlarında, kişiler arası ilişkileri düzenleyip, karar verme,
seçme, değerlendirme süreçlerine temel oluştururlar. Bu yönleriyle değerler bireylerin hayatında
düzenleyici ve yönlendirici işlevlere sahip güçlü bir olgudur (Demir ve Özdemir, 2013).Değerler
bireylerin tutumlarına, düşüncelerine ve davranışlarına rehberlik eder. Bireylerin yaşantılarında
yönlendirici bir etkiye sahip olan değerlerin kazandırılması, toplumun huzuru ve devamlılığı için
önemlidir. Vatanseverlik değeri ile ilişkilendirilebilecek Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi
derslerinde pek çok kazanım yer almaktadır (Ay Selanik, 2016, s.35 ).
Vatanseverlik değeri, toplumsal hayatın sürekliliğini ve düzenini sağlaması bakımından
önemlidir. Vatanseverlik en yaygın anlamıyla, vatanını sevme ve vatanı için her türlü özveride
bulunma duygusudur. Ancak, gerçek vatan topraklarının ne olduğu, kimlerin aynı vatanın
insanları sayılabileceği, bu insanların vatana karşı hangi hizmet ve fedakârlıkları yapmakla
yükümlü olduğu ve vatanseverlik tavrının doğal bir sonucu olarak ne tür bir sosyal davranışın
beklenebileceği konusunda ortak bir fikre varmak oldukça zordur. Türk Dil Kurumu (TDK)
sözlüğünde vatanseverlik “yurtseverlik” olarak belirlenmiş ve “Vatanseverlik, doğduğu yeri,
evini, köyünü, müstakil devlet sınırları içinde memleketini sevmektir.” şeklinde ifade edilmiştir.
Ahıska ya da Mesket Türkleri tanımları etnik değil coğrafi bir adlandırma olup, Ahıska
bölgesi ve Türkleri Anadolu Türklüğünün coğrafi ve demografik bakımdan tabii devamıdır.
Tarihte Meskhetia olarak da bilinen bölgedeki Türk varlığı çok eski devirlere dayanmakta olup,
11. yüzyıldaki Selçuklu fetihleri ve Selçuklularla mücadelede yetersiz kalan Gürcü kralının daveti
ile 12. yüzyılda Kıpçak Türklerinin de bölgeye gelerek yerleşmesi bölgeyi tamamen
Türkleştirmiştir. Gürcü Krallığı içinde güçlenen Kıpçaklar 13. yüzyıl ortalarında bağımsızlıkları
ilan etmişler ve hâkim oldukları bu bölgeler tarihte, Gürcüler tarafından da, Atabek Yurdu olarak
anılmıştır. Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevî Türk devletleri himayesinde varlığını sürdüren
Atabekler Devleti 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devletine katılmış ve merkezi Ahıska
olan Çıldır Eyaleti olarak yeniden düzenlenmiştir. Bölgede Kıpçak ve Oğuz Türklerinin
kaynaşması ile oluşan topluluk, Artvin ve Erzurum illerimizin Çoruh nehri ve kolları etrafında ve
Ardahan ilimizin Posof ilçesi ve çevresinde yaşayan Türklerle tarih boyunca dil ve kültür
bakımından aynı kodlara sahip olmuştur. Ahıska Türkleri, Gürcistan’ın Güney-Batısında,
Türkiye’nin Kuzey-Doğusunda yer alan, günümüzde Gürcistan’ın idari yapısı içinde “SamtsheCavaheti” olarak adlandırılan vilayette yaşarken 1944 yılında Özbekistan, Kazakistan ve
Kırgızistan’a sürgün edilmiştir. Geçen 68 yıl içinde, sürgün edildikleri topraklara dönüşlerine
imkân tanınmayan Ahıska Türkleri günümüzde başlıca sekiz ülkede yaşamaktadırlar (Demiray,
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2012). Ukrayna’da 2014 yılında ortaya çıkan iç karışıklıklar ve silahlı çatışmalar nedeniyle
yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan Ahıska Türklerinin Erzincan’ın Üzümlü ilçesine
yerleştirilmişlerdir.
Bu çalışmada, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalıolan ve Ahıskalı olmayan
ilçede okuyan lise öğrencilerinin vatanseverlik tutumlarının anlamlı düzeyde farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yapılan araştırma sonuçlarının özellikle günümüzde önemli hale gelen vatanseverlik
tutumu ve değerinin kazandırılmasında etkili olan değişkenlerin bulunması ve bundan sonra
verilecek hizmetlerde kalitenin, çeşitliliğin artmasına katkısı olacağı düşünülmektedir.
Yöntem
Çalışma grubunu Erzincan İli Üzümlü ilçesinde bulunan 25’i Ahıskalı ve 32’si Ahıskalı
olmayan lise öğrencisi olmak üzere toplam 57 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma
tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Öğrencilerin 23 bayan,34 erkektir. Bu çalışmanın
uygulanması sırasında gönüllü öğrencilere kurum yönetiminin izni alınarak yapılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Elban (2011) tarafından geliştirilen
Vatanseverlik Tutum Ölçeği kör/tutucu vatanseverlik boyutunda 9, yapıcı vatanseverlik
boyutunda 7 olmak üzere toplam 16 madde ve iki alt ölçekten oluşmaktadır ve ölçekte beşli
derecelendirme ölçeği; hiç katılmıyorum(1), katılmıyorum(2), kararsızım(3),katılıyorum(4),
tamamen katılıyorum(5) şeklinde kullanılmıştır. YTÖ‟nün 7 maddelik yapıcı vatanseverlik
boyutun güvenirlik katsayısı .78, 9 maddelik kör/tutucu vatanseverlik boyutun güvenirlik
katsayısı .59 olarak elde edilmiştir. Testin genel güvenirlik katsayısı ise .61 olarak bulunmuştur.
Araştırmada Kişisel Bilgiler Bölümü’nde çalışmaya katılacak öğrencilerin cinsiyet,
Ahıskalı olup olmadığı, alan gibi demografik değişkenlerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır ve
demografik veriler bu kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Değerlendirmelerden elde edilen bulgular bağımsız gruplar t testine göre işlem
yapılmıştır.
Bulgular
Tablo 1. Öğrencilerin Ahıskalı olup olmaması ile Vatanseverlik puanlarına göre t-Testi
Sonuçları

Tutucu
Vatanseverlik

Ahıskalı olup /
olmama
Ahıskalı
Ahıskalı Değil

Yapıcı
Vatanseverlik

Ahıskalı
Ahıskalı Değil

N

S

25

30,28

3,82448

32

32,46

5,55898

25

26,68

3,77183

32

29,87

4,06202

T

p

1,681

,098

3,039

,004*

Sd

55

55

P<.05
Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin Ahıskalı olup olmaması ile Vatanseverlik alt boyut

326 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

puanları arasında ilişki incelendiğinde Ahıskalı olup olmama ile yapıcı vatanseverlik arasında
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). Ancak Ahıskalı olup olmama ile Tutucu Vatanseverlik
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>.05).
Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Vatanseverlik puanlarına göre t-Testi
Sonuçları
Tutucu
Vatanseverlik

cinsiyet
Erkek
Kadın

Yapıcı
Vatanseverlik

Erkek
Kadın

N

S

34

31,64

5,45440

23

31,30

4,22584

34

28,47

4,71770

23

28,47

3,44924

Sd
55

55

T

p

,254

,801

-,007

,995

p>.05
Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin cinsiyeti ile Vatanseverlik alt boyut puanları arasında
ilişki incelendiğinde cinsiyet ile vatanseverlik alt boyutları ile anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır
(p>.05).
Sonuç ve Tartışma
Bulgular genel olarak özetlenecek olursa Ahıskalı olan ve olmayan öğrencilerin
Vatanseverlik değerine ilişkin tutumlarının anlamlı olarak değişip değişmediğine bakılmış ve
Ahıskalı olmayan öğrencilerin Ahıskalı olan öğrencilerin Yapıcı Vatanseverlik boyutunda
anlamlı olarak farklılaştığı ve Ahıskalı olmayan öğrenci grubunun Yapıcı Vatanseverlik boyutu
puan ortalamalarının Ahıskalı olan öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Bu durumun sebebinin Ahıskalı olan öğrencilerin çok fazla göç etmek zorunda
bırakılmalarından dolayı olabileceği gibi, Scahtz ve diğerlerinin (1999) yaptıkları araştırmada
yapıcı vatanseverliğin politik etkinlik ve bilgi toplama ile anlamı bir ilişkiye sahip olduğundan
yola çıkılacak olursa Ahıskalı olan öğrencilerin bu konuda göçlerden dolayı çok fazla bilgi
toplama, politik alanda etkin olmaya çalıma konusunda başarısız kılınmaları da bu sonucun sebebi
olabilir.
Tutucu vatanseverlik boyutunda anlamlı ilişki çıkmamasının sebebi ise hem Ahıskalı olan
hem de Ahıskalı olmayan öğrencilerin genellikle öne çıkan bağlılık ve simgesel davranışlara çok
fazla önem vermemeleri olabilir. Çünkü Scahtz ve diğerlerine (1999) göre, tutucu vatanseverlik
ülkelerini desteklerken sorgusuz duruş sergilemeleri, eleştiriyi reddetmeleri, genel olarak
kullandıkları dilin “Ülkesini eleştiren vatansever değildir”, “ya sev ya terk et” gibi cümlelerden
oluştuğudur. Bu vatanseverlik boyutunda yine Scahtz ve diğerlerinin (1999) yaptığı araştırma
sonuçlarına göre tutucu vatanseverlik eğiliminde olan kişilerin milliyetçilik, milli hassasiyetler ve
kültürel bozulma konuları ile ilişkili oldukları da bulunmuştur.
Son olarak cinsiyet farklılıklarının da özellikle vatanseverlik ve alt boyutları açısından
herhangi bir anlamlı ilişki bulunamamış olması vatanseverlik değerinin cinsel kimlik üzerinden
verilmediğini gösterir ki bu da olumlu olarak ele alınabilir. Vatanseverliğin cinsiyeti olmaz
sonucu verilen değer eğitimleri anlamında olumlu olarak düşünülebilir.
Bu çalışmanın sonuçlarına bakılarak ülkemize ve ilimize yerleşen Ahıskalı öğrencilere
özellikle yapıcı vatanseverlik boyutunun işlendiği ve ele alındığı grup rehberlik eğitimi şeklinde
değerler eğitimi verilebilir.
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ETNOPEDAGOJİK YAKLAŞIM: AHISKA TÜRKLERİ
ETHNO-PEDAGOGICAL APPROACH: MESKHETIAN TURKS
İkram ÇINAR*
Özet
Toplumları farklı kılan, kültürlerinin farklı oluşudur. Toplumlar bilgi ve deneyim birikimini kulaktan
kulağa, kuşaktan kuşağa aktararak hem toplumsal devamlılığı sağlar hem de kültürel farklılığını korur.
Etnik farklılıklar böylece aidiyet bilincine dönüşerek yaşanır ve aile aracılığıyla yeni kuşağa yüklenerek
etnik kültür sürdürülür. Okul öncesinde yerel düzeyde toplumsallaşarak bir kavmin bireyi olan çocuk, okula
başladıktan sonra bir milletin ferdi olarak hayatına devam eder. Üniversite eğitimi sırasında ise evrensel
kültürle karşı karşıya gelerek üçüncü aşama toplumsallaşmaya erişir.
Bütün dünyada eğitim araştırmaları genellikle okul dönemine odaklanmış ve aile eğitimi geride kalmış
gibidir. Oysa eğitim okuldan önce ailede başlar. Çocuk okula başladıktan sonra da aile terbiyesi devam
eder. Ailenin verdiği eğitim kendi etnik kültürünü çocuğa yüklemesidir. Bu eğitim etnopedagojik eğitimdir.
Etnopedagoji, bir toplumun tarihin derinliklerinden geliştirerek taşıdığı çocuk yetiştirmede kullandığı
bilgiler ve öğretim yöntemlerinin araştırıldığı eğitim bilimlerinin dallarından biridir.
Ahıska Türkleri Türk kültürünün özgün parçalarındandır. Ahıska Türkleri 1944 yılında tarihi
anavatanlarından koparılıp Türkistan’a dağıtılmıştır. Ahıska Türkleri çok uzak ve farklı kültürlerin
yaşandığı coğrafyalarda, üstelik “düşman azınlık” statüsünde, özellikle uygulanan kültür devrimi
politikalarının baskısına rağmen etnik kültürel özelliklerini sürdürmüşlerdir. Ahıska Türkleri, etnik kültürel
özelliklerinin aktarılması ve sürdürülmesindeki başarılarıyla çocuk yetiştirmedeki etnopedagojik
yaklaşımları incelenmeyi hak etmektedir.
Bu bildiride Ahıska Türklerinin çocuk yetiştirme biçimlerinden örnekler verilerek etnopedagojik
özellikleri açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Etnopedagoji, Ahıska etnopedagojisi, Eğitim politikası, Atabek yurdu.
Abstract
What makes societies different from one another is their having different cultures. By handing their
knowledge and experience accumulations down from generation to generation through word-of mouth,
societies both achieve social continuity and protects cultural difference. Hence, ethnic differences turn into
the sense of belonging and the ethnic culture is maintained through loading to the new generation by the
family. The child having become an individual of a tribe by socializing at the local level in preschool period
continues his/her life as a member of a nation after starting school. By coming face to face with the universal
culture during university education, s/he reaches the third stage socialization.
All over the world, educational studies generally focused on school period and family education seems
to have fallen behind. However, education is given in the family before the school. Even after the child
starts school, family discipline continues. The education given by the family is the loading of its own ethnic
culture to the child. This education is the ethno-pedagogical education. Ethno-pedagogy is one of the
branches of educational sciences which investigates into the knowledge which a society uses in child raising
by developing and bringing out from the depth of history and teaching methods.
Meskhetian Turks (or Ahiska Turks) is one of the genuine parts of the Turkish culture. Meskhetian
Turks were displaced from their historical homeland and scattered to Turkistan in 1944. Meskhetian Turks
have maintained their ethnic cultural characteristics in far-away geographies where different cultures live,
and what is worse, in the “enemy minority” status, especially despite applied cultural revolution policies.
With their achievements in transferring and maintaining their ethnic cultural characteristics and their ethnopedagogical approaches to child raising Meskhetian Turks deserve investigating.
In this paper, the ethno-pedagogical characteristics of the Meskhetian Turks’ were explained by giving
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examples from their ways of raising children.
Key Words: Ethno-pedagogy, Meskhetian ethno-pedagogy, Educational policy, Land of Atabeg,

Ahıska Türkleri
Ahıska, Atabek yurdunun özel ve önemli bir yerleşim yeridir. Atabek yurdu; Bayburt’tan
başlayarak İspir, Tortum, Yusufeli, Artvin, Oltu, Narman ve Ardanuç ile Şavşat gibi bütün Yukarı
ve Orta Çoruh boyları ile Kür boyunun Göle, Ardahan, Çıldır, Posof, Hanak, Ahıska ve Ahılkelek
ile Azgur kesimlerini içerisine alan yerlerdir (Harita). Ahıska, 1829 tarihli Edirne Antlaşması ile
Rusya’ya savaş tazminatı olarak bırakılan, Atabek yurdunun merkezi yerlerinden biridir.

Harita. Atabek Yurdu (Çınar, 2015: 20).
Ahıska Türkleri 1944 yılında tarihi anavatanlarından koparılıp Türkistan’a dağıtılmıştır.
Ahıskalılar Türk kökenli olmakla beraber Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmenler gibi yakın fakat
farklı, başta Ruslar olmak üzere uzak ve çok farklı kültürler içinde yaşamak zorunda bırakılmıştır.
Ahıska Türkleri çok uzak ve farklı kültürlerin yaşandığı coğrafyalarda, üstelik “düşman
azınlık” statüsünde, özellikle uygulanan kültür devrimi politikalarının baskısına rağmen etnik
kültürel özelliklerini sürdürmüşlerdir. Ahıska Türkleri, etnik kültürel özelliklerinin aktarılması ve
sürdürülmesindeki başarılarıyla çocuk yetiştirmedeki etnopedagojik yaklaşımları incelenmeyi
hak etmektedir.
Sürgün hayatı yaşayan Ahıska Türkleri aile bağının güçlü olması, sürgün deneyimi ve sürgün
sonrası yaşanan ayrımcılıklar, tamamen yabancı bir toplumda, Sovyet tabiriyle “millet düşmanı”
olarak yaftalanmak, sürgün edildikleri ülkelerde onlar hakkında olumsuz propaganda yapılması
gibi unsurlar karşısında bir tampon mekanizma rolü görmüş, tüm bu ayrımcılıklar ve toplumsal
dışlanmışlıkla mücadelede bir çare, bir dayanışma aracı olmasından kaynaklanmaktadır
(Aydıngün, 2014, s. 140). Ahıska Türkleri baskı ve kültürel imha düzeneğini etnopedagojik
yetenekleriyle aşmıştır. Bu bildiride Ahıska Türklerinin etnopedagojik özellikleri açıklanmıştır.
Etnopedagoji
Eğitim, ilk insanla, okul; yazının bulunuşuyla, herkesin zorunlu okula gidişi ise yaklaşık iki
yüz yıl önce Sanayi Devrimiyle başladı. Yüzbinlerce yıl boyunca insanlar, okul ve öğretmen
olmadan, pedagoji ve pedagoglar olmadan, çocuklarını eğitmişlerdir. Yüz binlerce yılın
tecrübesiyle toplumlarda muazzam büyüklükte eğitme bilgisi birikimi ortaya çıkmıştır. Son
yüzyılda eğitimin bilimselleşmesiyle birlikte, bu bilimin birikimini esas alıp, yüz binlerce yılın
deneme-yanılma-eleme yoluyla edinilen ampirik bilgi birikimini kenara atmayı ciddi bir kadir
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bilmezlik olarak kabul etmek gerekir. Elbette bilimsel olanın yanında geleneksel olan sırf
geleneksel olduğu için tercih edilemez. Ancak gelenekselin içindeki evrensel genel geçer
doğruları heba etmemek, yabana atmamak gerekir. Bu bağlamda etnopedagojiyi dışlamayan,
hatta destekleyen, müfredata ve öğretim yöntemlerine yansıtmayı hedefleyen bir eğitim politikası
izlemek doğru bir yaklaşım olacaktır.
İnsan topluluklarını birbirinden ayıran ve farklı kılan etkenlerden başında kültür ve kültürel
örüntüler gelir. Bunlar öğrenilen niteliklerdir. Toplumlar bilgi ve deneyim birikimini kulaktan
kulağa, kuşaktan kuşağa aktararak hem toplumsal devamlılığı sağlar hem de kendi kültürel
farklılıklarını koruyarak sürdürür. Kavimsel (etnik) farklılıklar böylece özelliklere dönüşerek
benzerlerin kümelendiği gruplara ve aidiyet bilincine dönüşerek yaşanır. Farklılıklar, bu ortamda
aile aracılığıyla yeni kuşağa yüklenerek etnik kültür sürdürülür. Etnik farklılıklar farklı koşullarda
insanoğlunun farklı yaşayarak hayatını sürdürme çabasının sonucudur. Farklılık insanlığa aittir
ve insanlığın kültür koleksiyonunu zenginleştirmeye yol açar.
Etnik kültürün en doğal ve özgün haliyle yaşandığı yer ailedir. Bu yüzden etnopedagojik
açıdan aile okuldur, aile büyükleri ise öğretmendir. Bu durumda ailenin kültürel değerleri
müfredat işlevi görür. Bu pencereden bakınca, etnopedagojik yaklaşım aslında gerçek bir millî
eğitim olarak düşünülebilir.
Eğitim toplumsallaşma işidir, çocuğu toplumsallaştırarak eğitir. Toplumsallaşma (veya
sosyalleşme), bireyin, içinde yaşadığı toplumun normlarını, değerlerini, kendisine biçilen rolleri,
tutumları, davranış yapılarını, toplumsal etkileşim için gerekli becerileri, benlik ve kimlik
duygusunu kazanma, içinde yaşadığı kültürü içselleştirme sürecidir (Bakırcıoğlu, 2016, s. 1527).
Başka deyişle toplumsallaşma, bizlerin gerek toplumun norm ve değerlerini içselleştirerek,
gerekse toplumsal rollerimizi (işçi, arkadaş, yurttaş, vb. olarak) yerine getirmeyi öğrenerek,
toplum üyeleri haline gelmeyi öğrenme sürecidir (Marshall, 1999, s.760). Kısacası, insanların
içinde yaşadığı toplumun kültürünü özümseyerek ona uygun davranışlar sergilemesidir. Eğitim
de bunu insanlara öğretmektir.
Bireyin toplumsallaşması üç kademeli bir süreçte olur. Ailede, ilk ve orta öğretimde ve
yükseköğretimde... İlki, okul öncesinde, ailede, yerel düzeyde toplumsallaşarak bir kavmin bireyi
olan çocuk, okula başladıktan sonra bir ulusun bireyi olarak hayatına devam eder. Yerel kültürden
ulusal kültüre, kavim bilincinden ulusal bilince geçişi sağlanır. Bir ulusun bireyi olmak okulda
müfredatın her kültürden gelen çocuğa uygulanmasıyla meydana gelir. Ülkedeki bütün etnik
grupların çocukları aynı okul sistemi içinde aynı müfredat, aynı kitaplar ve benzer yaklaşımlı
öğretmenler aracılığıyla aynı milletin üyeleri haline gelir. Gençler üniversite eğitimi sırasında ise
evrensel kültürle karşı karşıya gelerek üçüncü aşama toplumsallaşmaya erişir.
Ahıska Türkleri, Sovyetik de olsa Rusya’da ikinci aşama toplumsallaşmada oldukça
başarılıdır. Rusçayı çok iyi bildikleri gibi etraftaki yerel dilleri de konuşmakta, anlamaktadırlar.
Eskiden Rusya, günümüzde ise Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan için etnik ayrılıkçı bir grup
görünümü vermemiş, tehditkâr olmamıştır. Üstelik etnik aidiyetini neredeyse hiç kaybetmeden
bunu başarmıştır. Bunun sebeplerinin başında ailede etnik kültürün etnopedagojik yolla güçlü
biçimde aktarılması sayılmalıdır. Ahıskalıların etnik aidiyet ve kültürü canlı biçimde sürdürdüğü
Türkiye’ye gelince görüldü. Zira Ahıska ile aynı kültürü paylaşan Türkiye’deki Posof, Şavşat,
Tortum gibi yerlerde doğal ortamlarında, yani vatanlarında kalanlarla aynı durumdaydılar.
Etnopedagojik etkinin en güçlü olduğu dönem erken çocukluk yaşlarıdır. Zira yetişkin bir
insan bildiklerinin büyük bir kısmını altı yaşına kadar öğrenir. Bu ifade ile ailenin ve ilk yaşların
öğrenme açısından ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır. Bu bilgiye eklenmesi gereken diğer
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bilgi de çocuğun ilk, orta ve yüksek öğrenimi devam ederken bile ailesiyle ve yakın çevresiyle
ilişkisini yoğun biçimde sürdürdüğü ve aile terbiyesi almaya devam ettiğidir. İnsanlar çevresinin
ama en çok yakın çevresinin ürünüdürler. Aile ve yakın çevrenin etkisi etnopedagojik ve
etnodidaktik etkenlerdir.
Birinci toplumsallaşma aşamasında (okulöncesinde) mutlak bir etnopedagojik yaklaşım
izlenir. Aile evde kendi dilini konuşur. O dil aracılığıyla kültürünü çocuğa kök değer olarak
yükler. Kök değer, kültürün DNA’sıdır, etnik kültür tohumudur. Birey bu tohumun çimlenmesiyle
ailesinin ve sonuçta kendi kavminin kalemaşısı olur.
Eğitim araştırmaları daha çok okul dönemine odaklanmıştır. Eğitim deyince okulöncesi,
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim akla gelir. Aile eğitimi unutulmuş ya da geride kalmış
gibidir. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Çuvaşistan bölgesinin Çuvaş asıllı bilgini
Gennadiy Nikandroviç Volkov, etnopedagoji kavramını ortaya atmış, bu kavram özellikle Sovyet
coğrafyasında kullanılır olmuştur. Batıda çokkültürlülük kavramı ile farklılıklar dile getirilmeye
çalışılsa da başka içerikli kavramlardır. Çokkültürlü eğitim, farklı kültürleri farklılıklarıyla
beraber bir arada yaşama ve yaşatmaya odaklanırken, etnopedagoji bir etnik grubu diğerlerinden
ayıran etnik eğitimsel yüklemeyi konu edinir.
Kavramların daha iyi anlaşılması için eğitim ve pedagoji kelimelerinin farkını ortaya koymak
gerekir. Eğitim genel bir kavram iken pedagoji çocuk eğitimi veya terbiyesi, çocuk yetiştirme ve
bunun bilgisi anlamına gelir. Yine, yetişkin eğitimi de andragoji kavramıyla ifade edilir.
Türkçedeki eğitim kavramı geneldir, hepsini kapsar.
Etnopedagoji bilimi, etnoarkeoloji, etnotarih, etnomüzik, etnografi gibi birleşik bir
kelimedir. Yunanca “etnos” ve “pedagoji” terimlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
Etnopedagoji, bir kavmin, başka deyişle etnik grubun çocuklarını ne tür bir folklorik malzemeyle
ve nasıl terbiye ettiğiyle ilgilidir. Etnopedagoji; bir toplumun tarihin derinliklerinden geliştirerek
taşıdığı, kendi etnik-ulusal bilgi ve bilincinin aktarılmasını konu edinen, çocuk yetiştirmede
kullandığı bilgi ve öğretim yöntemlerinin araştırıldığı eğitim bilimi dallarından biridir.
Etnopedagojinin kurucusu Volkov’a göre etnopedagoji, halk kitlelerinin yetişmekte olan
kuşakları eğitme ve yetiştirme hususundaki deneyim, bakış açısı ve genel olarak yaşanılan hayat
içindeki sosyal denge, aile ve etnik pedagojisini araştıran bilim dalıdır (Volkov, 1974).
“Etnopedagoji; etnik grupların ampirik bilgilerinin çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi; bir halkın,
bir etnik grubun veya kavmin, boyun, bir ailenin geçmişten beri var olan değerlerin manevî-etik,
estetik görünümü; görgünün kontrolü ve değerlendirmesi, etnik grubun içerisindeki görgü
motifleri, etnik gruplar arasındaki değerlendirme ve kontrolü ve tabiata karşı tutumlarıyla
ilgilenen bir bilim dalıdır” (Volkov, 2004, s. 56).
Volkov, etnopedagojinin etnografya, pedagoji ve folklor bilimlerinin kesişiminde yer
aldığını belirtir (Akt. Aliyeva, 2016, s. 87). “Millî ideoloji eğitimi” olarak da adlandırılan
etnopedagoji, “araştırdığı toplumun dünyaya bakışını, inançlarını, ahlaki ve manevi değerlerinin
nesilden nesile aktarılmasını, korunmasını ve geliştirilmesini” amaçlamaktadır (Akromova, 2006,
s. 5). Etnopedagoji yerine halk pedagojisi kavramı da kullanılmaktadır.
Modern bilimsel eğitimin kuramsal temellerini atan Comenius etnopedagojiye de işaret etmiş
oluyordu. Comenius’a göre yerel kelimeler eğitimin başlangıcı olmalıdır. Yerellik, halkın ulusal
bilincini artırmanın ve ulusal kültürün gelişmesinin yollarından biridir. Rus ulusal benliğini
koruma arzusunu taşıyan Rus klasik milliyetçi pedagogu Ushinsky’nin çalışmaları da,
Comenius’un okulda yerel kültürü esas alma fikrini destekledi (Kozhakmetova vd. 2015, s. 613).
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Bu görüşleri fikrinin temeline koyan Volkov da etnopedagoji kavramını ve bilimini geliştirdi.
Etnopedagojinin iki temel amacı vardır. İlki bir toplumun geçmişten beri kulaktan kulağa,
kuşaktan kuşağa aktararak günümüze taşıdığı sözlü ve yazılı eğitim materyali birikimini bilimsel
bir halde düzenlemek, ikincisi ise bu malzemenin nasıl bir öğretim malzemesi olduğu/olacağı ve
nasıl öğretildiği (etnodidaktik) konusunda araştırma yapmaktır.
Etnopedagojiyi ilgi alanı ve konusu itibariyle bir çerçevenin içine yerleştirmek gerekirse,
sınırları şöyle çizilebilir (Alimbekov, 2007, s. 31):
a) Halkın temel pedagojik kazanımlarına bağlı olarak çocuğa, doğumdan sonraki süreçte
bakmak, büyütmek, yetiştirmek, terbiyelemek, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak,
sosyalleşme sürecine yardım etmek ve bir insan olarak topluma kazandırmak,
b) Halkın pedagojik bilim ve tecrübelerinin temel kaynakları olarak “masallar, destanlar,
atasözleri, bilmeceler, eski yazıtlar, halk şairlerinin eserleri ve şecerelerini incelemek,
c) Halk tarafından benimsenmiş olan geleneksel talim ve terbiyenin içeriği ve yeni
yetişenlere edindirilmeye çalışılan kazanımlar ve özellikler olarak iyi huylu olmak, ahlak, sağlığı
koruma, ruhsal ve bedensel sağlık, gelişmiş estetik ve ruh gelişimi gibi konuları araştırmak,
d) Talim ve terbiyenin araçları olarak tabiat, ana dili, emek, örf-âdet, halk el işleri ve din
konularını incelemek,
e) Talim ve terbiyenin metotları olarak örnek gösterme, anlatmak, inandırmak, dua etmek,
rica etmek, akıl vermek, işaretler, övgü, beddua etmek, hatırlama, alıştırma, cezalar, korkutma vs.
gibi yöntemleri incelemek,
f) Dünya halkları arasında pedagojik medeniyetler yönünden benzerlikler ve ayrılıklar
kapsamında, örneğin Türk halklarının pedagojik medeniyeti ile Slav halklarının pedagojik
medeniyetlerinin karşılaştırılması vs.
g) Pedagojik olarak halklar arasında yerleşmiş olan ideal insan tiplerini incelemek ve
günümüzdeki talim ve terbiye programlarının etnopedagojik yönlerden geliştirilmesi konuları
üzerinde çalışmak,
h) Öğretmen ve velilerin etnopedagojik medeniyetlerinin geliştirilmesi konuları üzerinde
çalışmalar yapmak.
Bir milletin tarihsel süreç içerisinde geliştirdiği ve kendi halk kültüründe tanıklanabilen
eğitim deneyimlerini merkezine alan etnopedagoji, yazılı ve sözlü kültür aracılığı ile kuşaklar
arasında bir miras olarak aktarılan bu eğitim değerlerini araştırır, bunları sistemli hale getirir ve o
toplumda izlenecek olan eğitim politikasını bu değerler üzerine inşa etmeyi hedefler (Tosun,
2015: 2026). Bu bağlamda eğitim politikalarının etnopedagojik temeller üzerine yerleştirilmesi
eğitimdeki gel-gitleri, ideolojik ve kültürel çekişmeleri önleyip gerçekten eğitime odaklanmayı
sağlar.
Kırgızistan bu konuda ilginç bir örnek sunmaktadır. Etnopedagojik eğitim sadece ailenin
görevi olmaktan çıkarılıp okulda da evde verilen / verilmesi gereken konular ders biçiminde
verilmektedir. Kırgızistan Orta Mektep 10 ve 11. sınıflarında Adep Sabagı (Edep Dersi / Ahlak)
içerisinde özetle şu konular işlenmektedir:
“Kırgız halkı ile ilgili bilgiler. Baban hayatta iken halkı tanı, atın varken yer tanı.
Halkın kutsal gördüğü üç değer: Ana-baba, vatan ve ana dili. Kişiliği kaybetmek
günümüzün facialarından biridir. Bireyin dünya bakışının şekillenmesinde ana dilinin
önemi. Kırgızların hayat felsefesi. At insanın kanadıdır. Bireyin dünya bakışının
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şekillenmesinde yaşadığı yerin tabiatının önemi. Kırgız halkının geleneksel yaşam
tarzı. Halkın siyasi ve hukuki kültürü. Halkın demokratik kültürel gelenekleri. Halkın
paradoksal gelenekleri. Halkın geleneksel tarım ve iktisadi yaşam tarzı. Halkın genetik
ideolojisi. Yedi ata. Halkın genel insanlık ve hümanist düşünce tarzı. Halk ahlakı ve
medeniyeti. Manas destanı halkın rehber kaynağıdır. Kırgız halkının maddi ve kültürel
zenginlikleri. Kırgız evi dünya çapındaki bir modeldir. Halkın bilimleri ve hayati
anlamları. Halkın etnik-kültür ilişkisi. Halkın geleneksel dini inançları. Tanrıcılıkhalkın eski dünya bakışıdır. İslam’ın halkın hayatındaki yeri. Gelenekler ve din.
Ülkemizin millî sembolleri. Ülkemizin millî ideolojisi. Halkın manevi değerleri. 2200
yıllık tarih. Millî kimlik dün, bugün ve yarın… Kırgız kültürünün temelleri.
Neslimizin sağlığını ve devamını nasıl sağlayabiliriz. Vatanımızın maddi ve iktisadi
zenginliklerinin korunması. Manevi değerlerimizi nasıl koruyabiliriz. Ana dilimizi
nasıl geliştirebiliriz. Günümüzde millî geleneğin durumu ve problemleri, nasıl katkıda
bulunurum (Akramova, 2006, s. 47-49).
Ahıska Etnopedagojisi
Atabek yurdu henüz yeterince incelenmemiş, dil ve kültür deposudur/cennetidir/madenidir.
Ahıska ise bu cennetin en özel köşesidir. Ahıska kültürü henüz yeterince yazıya aktarılamamış ve
büyük ölçüde sözlü kültür olarak varlığını sürdürmektedir. Ahıskalılar sürgünlerde, yabancı ve
güçlü kültürler içinde varlığını sürdürmektedir. Ahıskalıların sürgünlerde, yabancı ve güçlü
kültürler içine varlığını sürdürmesi etnopedagojik malzemesinin güçlü niteliğinden
kaynaklanıyor olmalıdır. Ahıskalı büyükler küçüklüklerinde duyup dinledikleri masal, efsane,
destan, atasözü, kıssa ve ninni gibi folklorik malzemelerle sağlam bir Ahıskalılık / Türklük temeli
atmış olmalı ki her şeye rağmen bugün hala Ahıska Türkleri var hem de yüz yıl öncesinde olduğu
kadar özgün!
Ahıska etnopedagojisi sadece Atabek Yurdu edebiyatına dayalı değildir: Bu kültürün bilge
kuşak tarafından çocuklara anlattığı / verdiği öğütler, yüklediği misyon, içine yerleştirdiği ukde,
gösterdiği hedefler de Atabek Yurtluluk /Ahıskalılık bilincinin varlığını sürdürmesinde ve
gelişmesinde etkilidir.
Etnopedagoji kavramı metinlerde etnodidaktik kavramlarıyla birlikte geçer. Bunlar ilişkili
kavramlardır. Ahıska kültürünün etnodidaktik yaklaşımı da farklı ve özgündür.
Eğitim ile ilgili, ilişkili ve yakın anlamlı kavramlar bulunmaktadır. Bunlar terbiye, talim,
tertip, töreli olmak, akıllı-uslu olmak, hırlı olmak, rebiteli (rabıtalı) olmak, adam olmak gibi
kelime ve kavramlardır. Eğitimlilikle ilgili çok sayıda sıfat da vardır. Bazıları şunlardır; yegin,
becerikli, eli çabuk, eline iş yakışan, koçak, babayigit…
Öğretmede gösterme, yaptırarak, olayı yaşatarak, önce gösterip izlettirdikten sonra bir
büyüğün gözetiminde deneme yaptırarak öğretme en önemli etnodidaktik yaklaşımdır. Bu konuda
Ahıskalı annelerin kızlarına Ahıska mantısı (hınkal-xınqal) yapmayı öğretmesi incelenmeye
değer.
Ahıska Türkleri, Türk kültürünün özgün parçalarından biridir, örneğin özgün astronomik
kültürü vardır. Takvimindeki ay adları Türk toplulukları içinde en fazla Türkçe olanıdır
(Kazımov, 2012, s. 113). Halk takvimi özgündür, meteorolojik olaylara da yer verir. Halk tıbbı,
halk coğrafyası, halk tarihi vardır. Çocuklar, bunların konuşulduğu ortamlarda büyür.
Ahıska kültürünün namerde muhtaç olmamak için çalışmak, alnının teriyle, helalinden
kazanmak önemli değerlerdir. Bir delikanlıyı tasvir ederken mutlaka geçmesi gereken
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benzetmelerden biri “ekmeğini taştan çıkarır” ifadesidir. Bunlar çocuklara aktarılan
etnopedagojik içeriktir.
Folklor ve Etnopedagoji
Ahıska kültürü, entelektüellerinin imha edilmesi, sık sık alfabe değiştirmek, düşman olarak
görüldüğü için engellenmek (Rusya’da hala “Türk” düşman demektir ve Rusya’da kimliğinde
Türk olduğu yazılı olan tek kitledir) gibi anlaşılabilir sebepler yüzünden yazılı ve görüntülü
kültüre henüz yeterince aktarılamamış ama güçlü bir sözlü kültürdür. Sözlü kültürler kuşaktan
kuşağa, kulaktan kulağa aktarılarak, yaşanan bir kültürdür. İçinde sözlü tarih ve hatıralar olduğu
gibi efsane, destan, masal, türkü, atasözü, ninni, bilmece gibi birçok edebi tür de bulunur. Bilişsel
ve duyuşsal yetileri geliştirmede özel önemi olan etnopedagojik materyaller, halkın tarih boyu
ampirik yolla elde ettiği bilgiler, gündelik hayat içinde kazandığı deneyim ve gerçeklerin
somutlaşmış halidir (Aliyev, 2002, s. 92).
Sözlü kültür, tarım toplumlarının kültürüdür. Sözlü kültürlerde yaşlı kuşağın hayatî doğru
bilgilere sahip oldukları için onlara saygı duymak, sözünü tutmak bir normdur. Yaşam karşısında
acemi olan gençler usta yaşlılardan gelenek, töre, ahlak gibi apriori bilgileri ezberler gibi öğrenir.
Hem ezberlenmiş “doğrular”dan oluştuğu hem de saygısızlığın kabul edilemez olduğu yaşlılar ve
ustalardan geldiği için sözlü kültürlerde bilgi sorgulanamaz, değiştirilemez, eleştirilemez. Üstelik
bu doğrulara bağlılık, bütün bir toplum tarafından, geleneğe saygı değeri temelinde denetlenir
(Işık, 2016, s.30).
Sözlü kültürün ürünü edebi türler ve eserler etnopedagojinin en önemli araçlarıdır. Eğitimde
edebi ürünleri kullanmak hastalara ilaç olarak verilen hapa benzeterek açıklanabilir. İlaçlar
kullanıldığı maddelerden ötürü hastalar açısından acı veya kötü tattadır. Bu yüzden o haliyle
içmek hastaların hoşuna gitmez. Eczacılar hapların üzerini şekerli-tatlı bir madde ile kaplayarak
ilacın içimini kolaylaştırırlar. Halk pedagojisi de buna benzer. Çocuğa “gel sana nasihat vereyim”,
“gel seni eğiteyim, öğreteyim” demek gibi cazip olmayan bir teklif ile çocuğa yaklaşmak
yerine,”bir hikâye dinlemeye ne dersin?”, “gel sana bilmece sorayım”, “masal anlatmamı ister
misin?” diyerek çocukların hoşuna giden edebi türleri anlatır ve onu can kulağıyla dinleyen
çocuğa, masal içine yerleştirilmiş eğitsel malzemeyi, kültür şifrelerini çocuğa aktarır. Bunlar
binlerce yılıdır çocuklar için hazırlanmıştır ve birisinin teklif etmesine gerek kalmadan, çocuğun
kendisi talep eder.
Başta halk edebiyatı ürünleri olmak üzere folklora ait olan her şey etnopedagojik içerik
olarak kullanılır. Bu bağlamda Ahıska folklorundaki onlarca masal, bilmece, mani ve Nasreddin
Hoca, Köroğlu, Aşık Garip, Kerem ile Aslı gibi büyük hikayeler Ahıskalı çocukların müfredatının
zengin etnopedagojik araçlarıdır.
Konuşmalar içinde geçen atasözleri genel doğru yargılardır. Küçük çaplı felsefi bir bakış
veya yorum da denilebilir. Genellikle tek cümle ile ifade edilen bu yargıyı çocuğun beyni hemen
kavrar. Ahıska Türkleri hem Türk kültüründe bulunan ortak atasözlerine hem de kendilerine özgü
atasözü dağarcığına sahiptir. Bu atasözleri büyük ölçüde ilkesel hüküm taşır ve eğitici değeri çok
yüksektir. “Arkadan vuran namerttir” diyerek kalleşlik men edilmiştir. “Bakmakla öğrenmek
olsaydı, it kasap olurdu” derken de etnodidaktik yöntem açıklanmaktadır. Bakmakla değil,
yapmakla öğrenileceği anlatılmaktadır.
Atasözleri hem durum saptama, hem felsefe hem de uyarılar içerir. “Anasının sevgili oğlu
çoban olurmuş” (Hacılı, 2009, s. 189) atasözü bunun örneklerinden biridir. Anneler çocuklarının
yakınlarında bulunmasını ister. Kendisine bağlı ve bağımlı olması, yakınlarındaki güvenli çevrede
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olması annelerin işine gelir. Bu söz ile ana sözü dinlemenin delikanlı için iyi olmadığı anlatılmak
istenmektedir. Ana sözü dinleyen delikanlı küçük ve güvenli olana yönelir, büyük düşünüp büyük
hedefler peşinde koşup, büyük ödülü alamaz.
“Soyli soyuni yitürmez, soyuni yitüren soysuzdur.” (Kazımov, 2012, s 303). Bu söz ile
asaletin doğuştan geldiği, insanın aslına, ata-dedesine çekeceği, onlara benzeyeceği dile
getirilmektedir. Gençler, aslını, soyunu sopunu bilmesi ve soyuna, sopuna uygun davranışlar
sergilemesi gerektiği hususunda uyarılıyor.
Aşağıda Ahıska kaynaklı ve doğrudan eğitim içerikli bazı atasözleri bulunmaktadır (Hacılı,
2009, s. 200-209):
“Ana ķısmi bedva ėdende, memeleri duva ėdermiş.” (Annelerin beddua ederken samimi
olmadıkları, istemeyerek beddua ettiklerini anlatır.)
“Arxadan1 vuran namerttür.”
“Asıl azmaz, bal ķoxmaz, asılsızdan kerem gelmez.”
“Atına baxan, ardına baxmaz.”
“Baxmaynan ögrenmax olaydi, it ķasap olurdi.”
“Bismillah dėmeyinan domuz bostandan çıxmaz.”
“Böyük sözi tutmiyan uliya uliya ķalur.”
“Başxasının ķaşuğinan ķarın toymaz.”
“Böyügüni tanımiyan, Allah’ını da tanımaz.”
“Veten hesreti çektim, gözlerime ķan geldi / Vetenime ķavuştum, cesedime can geldi.”
“Ķari yüzli adamdan, adam yüzli ķaridan elheze.”
“Ķarnın doymayacax yerde acluğun bildürme.”
“İnemeyecağın yere çıxma.”
“Ėylüge ėylük olsa, öküze piçax vurulmaz.”
“Yolsuz gėden tėz yorulur.”
“Merdiveni ayax ayax çıxarlar.”
“Namus geder, dönmez gėri, yoxtur onun belli yėri.”
“Sivri başta axıl turmaz.” (Sivri: kaygan)
“Tarlada izi olmayanın sofrada yüzi olmaz.”
“Ulu gözi ile ķız al, ergen gözi ile at al.”
Bilmeceler hem eğitim hem de eğlence unsurudur. Bilmeceler, şaşırtmaca unsurlardan,
eşanlamlı ve eşsesli kelime kullanımından kaynaklı biçimde dil oyunlarıyla mecaz veya
benzetmelerden hareketle zekâ ve iletişim becerilerine dayalı bir türdür. Bilmecelerle
çağrışımlardan yararlanarak bellek çalışması yapılır, dikkati uyarıp uyanık tutar, ipuçlarından
yola çıkarak araştırma yaptırır ve böylece çocukları eğlendirirken eğitir. Ahıska-Atabek yurdu
kültürünün özgün bilmeceleriyle etnopedagojiye katkıda bulunur.
“Bir küçük mil taşı, dolanır dağı taşı” (göz). Bu bilmecede göz için “mil taşı” metaforu
kullanılmıştır. Aslında bilmeceler büyük ölçüde metafora dayanır ve kültürün metafor ambardır.
Doğayı ve hayvanları tanıma ve koruma bilinci kazandırmaya yönelik “Üsti çayır biçilür, altı
fuğar içilür. Nedir?” bilmecesinde “ķoyun” anlatılmaktadır.
Ninniler şiirsel, müzikal yatıştırıcı olarak kullanılan kültür ürünleridir. Ninniler anne sesiyle
1

Türkiye alfabesinde olmayan “X” harfi Anadolu ve Kafkasya ağızlarında çok yaygın bir ses olan hırıltılı “H” sesinin
karşılığı olarak kullanılmıştır. Burada “arxadan” derken “arkadan” diye anlaşılmalıdır. Bu ses Ahıska-Atabek Yurdu
ağzında mutlaka kullanılması gereken bir sestir. Bu metinde X harfi, hırıltılı h sesine karşılık kullanılmıştır.
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bebeğe huzur ve güven aktarırken bir yandan da çocuğa geleceğiyle ilgili umutları, dilekleri
anlatılır, başarısı için dua edilir.
Nenni dėdim yuxlasın
Gül götürėm koxlasın
Dostlara arxa olsun
Düşmenleri oxlasın (Hacılı, 2009, s. 230).
Çocuklara aile büyüklerinin verdiği nasihatler de etnopedagojik açıdan çok değerlidir. Bazı
örnekler vermek gerekirse: “Yad ėlde yaşiyėrux. Her şėye tiklenme… Başxa çocuxlariynen
çėkişmesen ėy ėdersin. Kavğayı sen başlatma ama karşındaki başlattıysa ona dögülme, sen oni
dög. Hem de ėle dög ki bir daha ķarşan çıxmasın.”
Ahıskalı şairlerden Zarzmalı Aslan eğitsel nitelikli “Nesihet” başlıklı oğluna seslendiği
şiirinde şöyle diyor (Hacılı, 2009, s.132):
Fürset ėlde iken hörmetin saxla
Daim ata-anaya ėhvalın yoxla
Yoldan çıxanların yoluna baxma
Yüzi ķara ķalma, gül üzli oğlum.
…
Oğul insafli ol, harami yėme
Böyüge hörmet ėt, köti söz dėme,
Ata-ana könlüni koşma sen gėme,
Daim yüzi açux olursun, oğlum.
…
Ey oğul, haramın olmaz binasi,
Yalan söyliyenin yanar xanasi,
Südün halal ėtmez ona anasi,
Yalaninen haram yıxma sen, oğul.
Etnodidaktik
Etnodidaktik, bir toplumun çocuklarını yetiştirirken kullandığı öğretme yaklaşım, yöntem ve
tekniklerini ifade eder. Çocuk nedir, nasıl yetiştirilir, nasıl öğretilir, sorularına verilen yanıtlardır.
Aşağıda iki gözlem örneği verilerek Ahıskalıların etnodidaktik yaklaşımı anlatılmak istenmiştir.
Bir gözlem ile genelleme yapmak değil, fikir vermek amaçlanmıştır.
Büyük - küçük ilişkisini öğretme
Toplumda yetişkinler ve çocuklar arasındaki ilişki bireyin esas alındığı toplumlarda eşitliğe
dayalı bir düzende sürer. Ancak Ahıska toplumunda hemcins yaşıtlar dışında bir eşitlik yoktur.
Toplum erkeklerin ve büyüklerin hakim olduğu bir hiyerarşiyle örülüdür. Bu düzen çocuklar
yetiştirilirken verilen terbiye ile yerleştirilir ve sürdürülür.
Gözlem 1.
Yusuf
Yusuf, 4,5 yaşında ve Ayşe 2,5 yaşında, Kazakistan-Taraz-Merke Kasabasında yaşıyorlar.
Büyük dedesinin ailesi Ahıska’nın Hırtız kasabasından 1944 yılında Türk oldukları için bütün
mallarına el konulmuş ve Merke’ye zoraki olarak gönderilmiş. Üstelik ailenin çocukları 2. Dünya
Savaşında Alman Faşizmine karşı Sovyet Rusya’sı için cephede iken!
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Yusuf çift dilli olarak büyüyor. Hem Türkçe hem de Rusça konuşabiliyor. Abi ve ablaya
seslenmenin nasıl olacağı öğretiliyor. Amcasının Yusuf’tan büyük çocukları var: Kemal ve
Hüseyin. Onlara adlarıyla sesleniyordu. Bugün onlara “ağabey” anlamında gelen “tataş”
demesi gerektiğini öğreniyor. Kemal tataş ve Hüseyin tataş. Böylelikle büyüklere farklı
davranılması gerektiği öğretiliyor. Babası:
-Bu, Kėmal tataş. Kėmal dėmax olmaz. Bu da Hüsėyin tataş. Ona da Hüsėyin tataş
diyácaxsın.
O sırada dedesi gelir. Yusuf dedesine şöyle der: “Dede, Kėmal’e Kemal tataş diyácaxsın,
aona da Hüseyin tataş.” Gülüşmeler yaşandı. Babası:
-Yusuf, deden degül, bir tek sen ėle diyácaxsın.
Yusuf büyük bir şaşkınlıkla babasına “Niye?” diye sorar. Babası:
-Küçük oğlannar böyük oğlannara adından sora tataş diyėr…
Yusuf büyükler karşısında yenilgiyi ve otoriteyi hissedince gözünü kız kardeşi Ayşe’ye diker:
-Ayşe de bene Yusuf tataş dėsin.
Ahıska Türklerinde küçüklerle büyüklerin ilişkileri ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Bu
düzende büyüklerin ve erkeklerin sözünün geçerli olduğu ataerkil hiyerarşiye dayalı bir ilke
vardır. Toplumsal kontrol bu ilkeye göre sağlanır. Görgü ve ahlak kuralları da bu ilkeye göre
biçimlenerek örüntülerini kurar. Büyüklerin yanında yüksek sesle konuşulmaz ve gülünmez.
Büyükler kendi aralarında konuşurken küçükler söze karışmaz, soru sorulmadıkça konuşmazlar.
Evde büyükler başköşede oturur, her birey hiyerarşideki kendi yerini bilir ve ona uygun bir yere
oturur. Kızlar ise en arkada, kapıya yakın bir yerde oturur. Yaşça ve başça (makamca) daha büyük
olan birisi gelince ayağa kalkılır, saygı-hürmet gösterilir. Selamlaşmada daima küçükler
büyükleri selamlar. Tokalaşırken küçükler iki elini birden uzatıp hafifçe eğilerek, büyüğün elini
iki elle kavrar. Yakın akraba büyüklerin eli öpülür. Büyüklerin sözü kesilmez. Kararlarına itiraz
edilmez. Yapılacak bir iş varsa veya girişimde bulunulacaksa büyüğün fikri ve onayı alındıktan
sonra işe girişilir. Büyüklerin yanında büyük izin verince oturulur ve derli toplu kalınır; bacak
bacak üstüne atılmaz, bacaklar uzatılmaz.
Evde yabancı erkek misafir varsa baba misafirle sohbet ederken onlara hizmeti kadınlar
değil, evin delikanlıları yapar. Misafir çok önemlidir ve iyi ağırlamaya gayret edilir. Yemek vakti
olup olmamasına bakılmaksızın sofra kurulur. Delikanlılar mutfakta kadınların hazırladığı
yiyecek ve içecekleri taşıyarak sofra düzer, çay ve kanfet gibi içecek servislerini yaparak
konuklarını memnun ederler.
Yiyecek sofrasının olabildiğince çeşitçe zengin olmasına ve bezenmiş görünmesine gayret
edilir. Softaya ailece oturulur. Aile büyüğü sofraya oturmadan yemeğe başlanmaz. Yemekte aile
büyüğü ve erkekler kollanır; yemeğin daha güzel kısımları öncelikle büyüğe, sonra da erkek
çocuklara kendi hiyerarşileri içinde önceliklendirilerek verilir.
Büyüklerin yanında çocuklar birbiriyle didişmez. Anne çocukları uyarır. Annenin sözüne
uyulmazsa baba kızar ve herkes suspus olur. Aynı şekilde büyükler de küçüklerin yanında
tartışmazlar. Bayramlarda büyükler mutlaka ziyaret edilir. Bayramlarda akraba olmasa bile
mahallenin en büyükleri ailenin büyük erkekleri tarafından ziyaret edilir. Ahıska ailesinde aile
büyüğü erkeklerin geleneksel otoritesi gençlerin kontrolünü sağlayarak başkalarıyla çatışmadan
ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlar.
Ahıska ailesinde genellikle evde gelin bulunur. Evin oğlu evlenince, bir sonraki kardeş
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evleninceye kadar aileden ayrılmaz. En küçük oğlana kadar bu sürer. Anne-baba en küçük oğul
ve gelinle birlikte yaşarlar. Gelinler evde “gelinlik yaparlar”. Bunun anlamı kayınpeder izin
verinceye kadar sesli konuşamamasıdır. Bu izin bazen yıllarca verilmez. Gelin eve gelen
misafirlerle tokalaşmaz, temenni alır (temenna). Ahıskalılarla aynı kültürün ortağı olan Artvin ve
Ardahan’da bu gelenek artık uygulanmıyor. Ahıskalılarda Kazakistan gibi yerlerde sürdürülen bu
gelenek Türkiye’ye gelince uygulanamaz olacak gibi görünüyor zira genç kızlarda bu hususta
itiraz sesleri yükseliyor.
Cinsiyet rolleri
Ahıska toplumu kızlarla erkeklere biçtikleri rol ve onlara yaklaşım biçimleriyle cinsiyet
rollerini öğretir. Cinsiyet rollerine uyum konusunda katı kurallar vardır. Erkek egemen bir aile
tarzı vardır ve bunun sürdürülmesi esastır. Erkeklerin daha aktif, kızların daha pasif olması,
erkeklerin girişken ve dayanıklı, kızların ağırbaşlı ve yumuşak huylu olması istenir.
Gözlem 2.
Erkek adam
5 Temmuz 2016-Merke, evin bahçesi.
Yusuf düştü ve dizini yaraladı. Annesi yemek yapmakla meşguldü. Yusuf ağlayarak ilgi
bekledi. Bir süre sonra bibisi yanına gelip onunla ilgilendi, dizinin kanayan yerini yıkadı ve
kucağına alarak onunla konuşmaya başladı. Bir yandan da yarasına üflüyordu. Yusuf ağlamayı
kesip sorulan sorulara cevap veriyordu. Bibisi ertesi gün alışverişe çıkacağını söyleyip ona neler
alabileceğini sordu. Çikolata, oyuncak… İsteyip istemediğini tekrar tekrar sordu. Hepsinden
istedi. Aynılarından kardeşi Ayşe’ye de alınmasını isteyip istemediği soruldu. “Ona da al.” dedi.
Bu arada amcası ona sataştı. “Sen oğlansın, ķızlar kimi ağlama. Ayıptur. Bax bir şey yox.”
dedi. Amcası yüzüne Yusuf’un ağlamaklı halini küçümseyen soğuk ve memnuniyetsiz bir ifade
takınmıştı. Yusuf, etrafına bakındı, bakışlardan ve amcasının tavrından mahcup oldu.
Yusuf’un bibisiyle (bibisinin gönül okşayan sözleri) muhabbeti devam ederken, amcası
uzaktan bibisine “Bu ķater nazlandurma, her bi şėyde ağlıyacax ve senin yanan gelecaxtur. Ķoy
birėz tayanuxli olsun.” dedi. Bibi bu ifadeyi duymamış gibi yaptıysa da bir süre sonra Yusuf’u
kendi halinde bıraktı. Yusuf oyuna dalar ve yaşadıklarını unutur.
Kemal
13 yaşında, ortaokul öğrencisi. Evin bahçesinde ağaca çıkmış, erik topluyordu. Ninesi onu
düşmemesi için dikkatli olması hususunda uyardı. Amcası ise ağaçtaki Kemal’e su serperek
dengesini bozup düşürmeye çalıştı. Nine oğluna kızdı, torununu düşürebileceğini söyledi. Amca
nineye (annesine) kızdı! “Oğlannarı bu ķeten ķorumayın, bıraxın düşecaxsa düşsün. Düşmeyi
ķaxmayı aşındiyken ögrensin. Bir yerini incitecaxsa incitsin. Sana ķalsa çocuxlarına bir şėy
olmasın diye hep ķundaxta tutacaxsın. Ķardaşıminen ben çocuxken bize bu ķeten titremiyėrdin.”
Nine, sert bir bakış attıktan sonra; “Fikrin genden olsun. Torunnarın olanda onnara ėle ėdersin.”
dedi.
Koparıldıkları anavatanın uzaklarındaki diyarlarda ve yabancı kültürler içinde varlığını
sürdürebilmek geleneklerine çok bağlı olmayı zorunlu kılar. Ahıskalıların da içinde yer aldıkları
Atabek Yurdu’nun Türkiye kısmında da aynı gelenekler varken, bu taraftakiler yukarıda örnekleri
sunulan gelenekleri çoktan terk etmişlerdir. Aradaki bu fark Ahıskalıların yabancı kültürler içinde
kendi kültürel varlıklarını sürdürme çabasından kaynaklanır. Nitekim bunu başarmışlardır.
Ahıska Türkleri Rusya’da “Türk” oldukları için adeta esir muamelesi görmüş ve düşman
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hukukuna maruz bırakılmışlardır. Kimliklerine “Türk” yazdırdıkları için bazı işlere girememiş,
çalışkan oldukları halde kariyer basamaklarında yükseltilmemişlerdir. Çocukluklarında yüklenen
etnopedagojik malzeme (ötekilerden farklılıkları) onların hem etnik-millî kimliğinin yeniden
üretilmesini sağlamış hem de etnik erozyonun yıpratıcı etkisine karşı durabilmişlerdir.
Aydıngün ve Aydıngün (2015, s. 139), Ahıska Türklerinin geniş aile özelliğini sürdürdüğünü
kaydeder. Ancak Ahıskalı ailesinin kardeş çocukları da kardeş sayıldıkları için ailenin hem dikey
hem de yatay olarak büyüdüğüne dikkati çekmektedir. Aile, geniş bir akrabalık /hısımlık bağıdır.
Yaşadıkları onlara daha geniş ve ulusötesi aile kurmak zorunluluğunu öğretmiştir.
Sonuç
Yukarıdaki örneklerde Ahıskalıların kültürlerini sürdürmede çocuk yetiştirmeye verdikleri
önem görülmektedir. Benzeri ifade birçok toplum için dile getirilebilir. Zaten etnik / kavim
farklılıkları da bu etnopedagojik yetiştirme biçiminden kaynaklanmaktadır. Ahıskalıları diğer
toplumlardan farklı kılan da etnopedagojik malzemelerinin farklılığıdır. Bu etnopedagojiyle
yetişen çocuklar tipik Ahıskalı olarak kültürel varlıklarını sürdürüyor.
Etnopedagoji, eğitimin bilimselleşmesinden önceki zamanlara ait eğitim yaklaşımıdır.
İnsanlık yüzbinlerce yıldır çocuklarını eğitmektedir. Deneme-yanılma yoluyla da olsa bügün
eğitim bilimlerinin de onayladığı, çağdaş değerlere ve bilimsel anlayışa ters düşmeyen hatta
destekleyen etnopedagojik-etnodidaktik yöntem ve araçlar vardır. Bunlar bir kenara
atılmamalıdır. Zaten istense bile atılamaz. Kültür kendi örüntüleri içinde kendini ailede çocuklar
üzerinden yeniden üreterek geleceğe aktarır. Bunu zorla ortadan kaldırmak yerine bilimsel olana
ve çağın değerlerine ters düşmeyen etnopedagojik geleneği okula getirmeyi eğitim politikası
olarak belirlemek doğru bir yaklaşım olacaktır.
Ahıska Türkleri tarihsel süreç içerisinde geliştirdiği ve kendi halk kültüründe yaşattığı eğitim
deneyimlerini merkezine alan bir etnopedagojiye sahiptir. Genellikle sözlü kültür aracılığı ile
kuşaklar arasında bir miras olarak aktarılan çeşitli eğitim değerlerine sahiptir. Bunların yazılı ve
sistemli hale getirilmesi ve Ahıska kültürünün yaşandığı dünyanın her yerinde Ahıska Türklerinin
çocuklarını eğitmede izlenecek olan eğitim politikasını bu değerler üzerine inşa etmenin
hedeflenmesi gerekir. Bu bağlamda eğitim politikalarının etnopedagojik temeller üzerine
yerleştirilmesi eğitimdeki gel-gitleri, ideolojik ve kültürel çekişmeleri önleyip gerçekten eğitime
odaklanmayı sağlayabilir.
Ahıska etnopedagojisini araştırmak için kaynaklar oldukça zengindir. Son yıllarda
azımsanamayacak kadar çok kitap ve makale yayınlanmıştır. Asıl önemlisi, Ahıska Türklerinin
halen sözlü kültür varlıklarını güçlü biçimde korumakta, sürdürmekte ve yaşatmakta olmasıdır.
Ahıska’da doğup, büyüyüp sürgüne gönderilenler hala hayattadır. Bundan hem Ahıska’da hem
sürgünde hem gittikleri yerlerde iç içe yaşamış olabildiğince kapalı bir ekosistem kurmuş ve
kültürel özgünlüklerini koruyabilmişlerdir. Derleme ve gözlem yapılacak çok sayıda kaynak kişi
hem hala sürgünde hem de Türkiye’de bulunuyor.
Atabek yurdunun Ahıska dışındaki kısmında (Artvin, Ardahan, Erzurum ve Kars gibi)
yaşayan ve “yerli” olarak bilinen toplumun sözlü ve yazılı kaynakları da aynıdır. Aynı kültür
potasından erimişlerdir.
Ahıska “aşıklar yurdu” denilecek kadar çok sayıda halk ozanına sahip olan bir yerdir. Zengin
bir birikim ortaya koymuşlardır. Ahıska türkü, destan, masal, şiir, atasözü ve manilerinde vatan
sevgisi, millî gurur, aile ve toplum büyüklerine saygı, dindarlık, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık,
dürüstlük, ahlaklı olmak, doğayı ve hayvanları korumaya yönelik pek çok pedagojik unsur
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bulunmaktadır.
Etnopedagoji, Çuvaş bilgin Volkov tarafından ortaya atılan ve geliştirilen eğitim biliminin
alt bir bilim dalıdır. Bu bilim Rusya’da ve Rusçada geliştirilmiştir. Bu konuda Türkçede
neredeyse hiç, Batı dillerinde ise fazlaca yayın yoktur. Batıdaki “çokkültürlü eğitim” farklı bir
kavramdır. Etnopedagoji ve Ahıska etnopedagojisi konularında Türkçeye bilgi taşıma işi,
Rusçaya ve Türkçeye hâkimiyeti göz önünde bulundurularak, Ahıskalı genç akademisyenlere
düşmektedir. Bu alandaki klasik kitap ve makaleleri Türkçeye çevirmelidirler.
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AHISKALI OLAN VE OLMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUM
DÜZEYLERİ VE MÜKEMMELLİYETÇİLİK TUTUMLARININ BAZI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION LEVELS AND EXCELLENT
CHARACTERISTICS OF EXAMINED AND NON-HIGH HIGH SCHOOL STUDENTS
FROM SOME VARIABLES FROM AHISKA
Fikret GÜLAÇTI*
Zeynep ÇİFTCİ**
Özet
Bu araştırma, Ahıskalı olan ve Ahıskalı olmayan lise öğrencilerinin yaşam doyum düzeyleri ve
mükemmeliyetçilik tutumlarının bazı değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Araştırma bu amaç
doğrultusunda Erzincan İli Üzümlü ilçesinde bulunan 22’si Ahıskalı ve 22’si Ahıskalı olmayan lise
öğrencisi olmak üzere toplam 44 öğrenci ile gerçekleştirilmektedir. Bu araştırma tarama modelinde
betimsel bir çalışmadır. Köker (1991), tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği 5 maddeden
oluşmaktadır ve ölçekte yedili derecelendirme ölçeği; kesinlikle katılmıyorum(1), katılmıyorum(2), kısmen
katılmıyorum(3), kararsızım(4), kısmen katılıyorum(5), katılıyorum(6), kesinlikle katılıyorum(7) şeklinde
kullanılmıştır. Uz Baş ve Siyez (2010), tarafından geliştirilen Çocuk ve Ergenlerde Mükemmeliyetçilik
Ölçeği 18 maddeden ve kendine yönelik mükemmeliyetçilik ve sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik
şeklinde 2 alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçekte beşli derecelendirme ölçeği; hiç uygun değil(1), çoğunlukla
uygun değil(2), ne doğru ne yanlış(3), çoğunlukla doğru(4), çok doğru(5) şeklinde kullanılmıştır. Daha
sonra elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerden elde edilen
bulgular bağımsız gruplar t testinegöre işlem yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yaşam doyumu ve
kendine yönelik mükemmeliyetçilik tutumlarının anlamlı olarak değişmediği, sosyal kaynaklı
mükemmeliyetçilik boyutunda ise Ahıskalı olmayan öğrenciler lehine anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna
ulaşılmış ve bu bulgu sonuç öneriler kısmında alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Yaşam doyumu, Çocuk ve Ergenlerde Mükemmeliyetçilik
Abstract
This research is carried out to determine whether the level of life satisfaction and perfectionism
attitudes of high school students with and without AHISKA significantly differ according to some variables
and to show the relation between them.T he research is carriedoutwith a total of 44students, 22 of whichare
in AHISKA and 22 of whicharenon-AHIZKAhighschoolstudents in theprovince of Erzincan. Thisresearch
is a descriptivestudy in thescreening model. The Life SatisfactionScaledevelopedby Köker (1991) consists
of 5 items; I definitely do not agree (1), I do not agree (2), Partiallydisagree (3), Undecided (4),
Partiallyagree (5), Agree (6), I stronglyagree (7). Developedby Uz Baş andSiyez (2010),
thePerfectionismforChildrenandAdolescentsScaleconsists of 18 subscales: self-directed perfectionism and
social-driven perfectionism. Fivescaleratingscale; (3), mostlytrue (4), andverytrue (5), whichare not
appropriate (1), mostly not appropriate (2). The data obtained was analysed in accordance with the
Independent Samples t-test. The findings of the study showed that the attitudes of life satisfaction and selfperfectionism did not change significantly; it was significantly different in the social basis perfectionism
factor on behalf of the students who are not Meskhetian Turks and this finding was argued more in the
conclusion and recommendations part of the study within the scope of literature.
Keywords: Ahıska Turks, Life Satisfaction, Perfectionism in ChildrenandAdolescents
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Giriş
Var oluşundan bu güne insanoğlu elindeki ile yetinmeyip hep daha iyisini aramaktadır.
Ancak bu arayış artan bilgi ve gelişen teknoloji ile yüz yılımızın son çeyreğinde daha da artış
göstermektedir. Nitekim elimizdekinden memnun olmamayı öğütleyen bir reklam endüstrisi her
gün binlerce reklam ile “mükemmel saçlara kavuşabilir, mükemmel bedenlere sahip olabilir,
mükemmel hayatlar yaşayabilirsiniz” gibi; bu arayışı daha da körüklemektedir. Öyle ki hiçbir
şeyden memnun olmamak, artık yaşantımızın bir parçası haline gelmektedir. Araştırmalara göre
esasında insanları kemiren memnuniyetsizlik; hep daha iyiyi arama çabasından; yani mükemmele
ulaşma çabasından başka bir şey değildir (Kıral, 2012).
Mükemmeliyetçiliğin doğası tek boyutlu ve çok boyutlu olmak üzere iki ana boyutta
açıklanabilir. Mükemmeliyetçiliği ilk tanımlayanlar arasında yer alan Hollender (1978)’e göre
mükemmeliyetçilik, bireyin ya da çevrenin bir işin gerektirdiğinden daha yüksek performans
beklentisi içinde olmasıdır. Hollender, mükemmeliyetçiliği istenmeyen bir kişilik özelliği olarak
görmektedir (Hollender, 1978; Akt: Başer, 2007). Burns (1980) mükemmeliyetçi bireylerin
gerçekçi olmayan yüksek standartlar belirlediklerini ve bu standartlara katı bir şekilde bağlı
olduklarını, olayları çarpık bir şekilde yorumladıklarını ve kendilerini amaçlarına ulaşmaya
yönelik yetenekleri açısından değerlendirdiklerini belirtmiştir. Mükemmeliyetçi eğilimlere sahip
bireylerin performanslarını çoğunlukla ya hep ya hiç tarzı bir düşünce biçiminde
değerlendirdikleri görülmektedir. Bu bireyler başarıyı mükemmellik olarak algılarken,
mükemmelin altında seyreden her şeyi de başarısızlıkla eşdeğer görme eğilimindedirler (Burns,
1980).
Çok boyutlu bakış açısından Hewitt ve Flett (1991) mükemmeliyetçi davranışı üç başlıkta
incelemişlerdir. Kendine yönelik mükemmeliyetçilik; kişinin kendisi için aşırı yüksek ve katı
hedefler belirlemesi ve kişisel mükemmellik ve başarısızlıktan kaçınmak için sürekli çabalama
eğilimini içermektedir. Diğerlerine yönelik mükemmeliyetçilik; başkalarının kapasiteleri ve diğer
insanların gerçekçi olmayan standartlarına ilişkin beklenti ve inançlardan oluşur. Diğerleri
yönelimli mükemmeliyetçilik, suçluluk, güven kaybı ve başkalarına karşı saldırgan-düşmanca
duygular hissedilmesine yol açar. Sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçilik; insanlar diğer
insanların gerçek dışı standartlara sahip olduğunu fark ederler. Diğerleri bireye üstün ve kusursuz
olması için baskı yapar. Başkaları tarafından kendilerinin negatif yönlendirmesinden büyük bir
korku duyarlar ve diğerlerinin onaylamadığı durumlardan kaçınırlar ( Akt: Hamarta, 2009).
İnsanın mutluluğu ve mutluluğunu sağlayan koşulların ne olduğu çok eski zamanlardan
beri dikkati çeken bir konu olmuştur. Yaşam doyumu bir anlamda bireyin belirlediği hedeflere
ulaşma derecesidir (Diener, Diener, 1995). Bireysel hedeflere ulaşma düzeyinin artması, yaşam
doyumunu artırır (Diener,1984). Olumlu duygular ve doyuma ilişkin bilişsel yargılar (Diener ve
Suh, 1997; Diener ve Larsen, 1993; Gülaçtı, 2010; Yiğit, 2013; Gülaçtı, 2014) çeşitli yaşam
alanlarına ilişkin olabilmekte ve bunların toplamı genel yaşam doyumunu yansıtmaktadır
(Gülaçtı, 2009). Vara(1999)’ya göre yaşam doyumu; mutluluk, moral gibi değişik açılardan iyi
olma halini ifade eder ve günlük ilişkiler içinde olumlu duygunun olumsuz duyguya karşın baskın
olmasıdır (Akt. Özer ve Karabulut, 2003, s.73)
Ahıska Türklerinin bu çalışmaya konu olan göçleri ise, 2014 yılında Ukrayna ile ayrılıkçı
Rus yanlıları arasında meydana gelen savaşta, iki ateş arasında kalmaları nedeniyle
gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir sürgüne veya zulme maruz kalmamış olmakla birlikte,
yaşadıkları çevre savaştan büyük zarar görmüştür. Bu nedenle ülkemiz, Ukrayna’da yaşayan
Ahıska Türklerine kucak açmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
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talimatıyla iskânlı göç kapsamında Türkiye’ye getirilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler
yapılmıştır. Ahıskalıların yerleştirilmesinin düşünüldüğü alanlar içerisinde Kars, Iğdır, Bitlis ve
Erzincan illeri ön plana çıkmış olup, DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) yetkilileri ile
yapılan ortak çalışma sonucunda, büyük oranda Erzincan ilinin Üzümlü ilçesine yerleştirilmeleri
kararı alınmıştır.
Yöntem
Araştırma, Ahıskalı olan ve olmayan lise öğrencilerinin yaşam doyum düzeyleri ve
mükemmeliyetçilik tutumlarının bazı değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışma grubunu Erzincan İli Üzümlü ilçesinde bulunan 22’ü Ahıskalı ve 22’ü Ahıskalı olmayan
lise öğrencisi olmak üzere 44 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından araştırma sorularına dönük soruların
sorulması amacıyla geliştirilen bilgi formudur.
Yaşam Doyum Ölçeği, (Diener 1985) Satisfactionwith Life Scale).Ölçek toplam 5
maddeden oluşmakta deneklerden bunları 1’den 7’ye kadar derecelendirmesi istenecektir. Her
madde 1-7 arasında puanlanmakta ve 5-35 arasında bir toplam puan elde edilmekte, yüksek
puanlar yaşam doyumunun yüksekliğine işaret etmektedir. Geçerlik /Güvenirlik çalışmalarını
yapanlar; Köker (1991) 150 deneklik bir örneklem (17-21 yaş) üzerinde çalışılmıştır. Araştırmacı
tarafından düzenlenen, anne baba ve çocuk ile ilgili demografik bilgileri içeren Aile Bilgi Formu
kullanılmıştır.
Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇEMÖ),Flett ve arkadaşları (2000) tarafından
geliştirilen CAPS (The Child andAdolescentPerfectionismScale) “kendine yönelik
mükemmeliyetçilik” (KY) (11 madde) ve “sosyal kaynaklı mükemmeliyetçiliği” (SK) (11
madde), ölçen toplam 22 maddelik 5’li likert tipi bir öz değerlendirme ölçeğidir. Minimum 3.
sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanabilir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Uz-Baş ve
Siyez (2010) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışmaları yapıldıktan sonra,
güvenilirliği test-tekrar test yöntemiyle incelenmiştir. 56 ilköğretim öğrencisiyle yapılan test
tekrar test çalışmaları sonucunda güvenilirlik katsayıları kendine yönelik mükemmeliyetçilik
boyutu için .63 (p<.001); sosyal olarak öğrenilmiş mükemmeliyetçilik boyutu içinse .72 (p<.001)
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı da kendine yönelik
mükemmeliyetçilik boyutu için .72; sosyal olarak öğrenilmiş mükemmeliyetçilik boyutu içinse
.86 olarak hesaplanmıştır (Uz-Baş ve Siyez, 2010). Mevcut çalışmada ölçeğin geçerlik ve
güvenirlik analizi yapılmış ve kendine yönelik mükemmeliyetçilik boyutu için Cronbach Alfa
değeri .85; sosyal olarak öğrenilmiş mükemmeliyetçilik boyutu içinse .89 olarak
bulunmuştur.Yapılan faktör analizi çalışmaları sonucunda ölçeğin orijinal versiyonundan 4
madde elenmiş ve ölçeğin Türkçeye uyarlanmış son halinin 18 maddeden oluşmasına karar
verilmiştir.Yapılan benzer ölçek (convergentvalidity) geçerlik çalışmaları kapsamında ise, ölçek
puanları ile Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği puanları arasındaki ilişkiler
incelenmiştir. Sonuçlar, ölçeğin iki alt boyutunun da Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik
Ölçeği ile anlamlı ilişkilere sahip olduğunu göstermiştir (Uz-Baş ve Siyez, 2010)
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Bulgular
Araştırma sonucu elde edilen bulgular sırasıyla aşağıda ele alınmıştır. Bu bulgulardan ilki
lise öğrencilerinin Ahıskalı olup olmamasının araştırmanın değişkenleri olan yaşam doyumu
düzeyleri ve mükemmeliyetçilik tutumları bakımından farklılaşıp farklılaşmadığıdır.
Tablo 1. Öğrencilerin Ahıskalı olup olmaması ile Yaşam Doyumu Puanları ve
Mükemmeliyetçilik alt boyut puanlarına göre t-Testi Sonuçları
Ahıskalı
olup /
olmama
Yaşam Doyumu

Kendine Yönelik
Mükemmeliyetçilik

t
N

Ahıskalı

22

29,40

5,077111

Ahıskalı
Değil

22

30,50

5,040314

22

29,50

4,925637

22

31,00

5,089672

22

31,45

5,509535

22

35,59

6,594797

Ahıskalı
Ahıskalı
Değil

Sosyal Kaynaklı
Mükemmeliyetçilik

S

Ahıskalı
Ahıskalı
Değil

p

Sd
-,715

,478

-,993

,326

-2,258

,029*

42

42

42

P<.05
Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin Ahıskalı olup olmaması ile sosyal kaynaklı
mükemmeliyetçilik arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). Ancak Ahıskalı olup
olmama ile Yaşam doyumu ve kendine yönelik mükemmeliyetçilik arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır (p>.05).
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bulgular genel olarak özetlenecek olursa yapılan analizler sonucunda yaşam doyumu ve
kendine yönelik mükemmeliyetçilik tutumlarının anlamlı olarak farklılaşmadığı, sosyal kaynaklı
mükemmeliyetçilik boyutunda ise Ahıskalı olmayan öğrenciler lehine anlamlı olarak farklılaştığı
sonucuna ulaşılmış. Bu sonuç Çelik ve ark. (2014) tarafından yapılan araştırma sonuçları tutarlı
olarak görülmektedir. Çelik ve ark. ergenler üzerinde yaptıkları araştırmada yaşam doyumunun
yordayıcısı olarak belirlenen sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik bu araştırma da anılan sonucu
destekler olarak çıktığı söylenemez. Bunun sebebi zorunlu göçe tabi olan Ahıskalı öğrencilerin
yaşam doyumlarının Ahıskalı olmayan öğrencilerin yaşam doyumu puanlarından anlamlı olarak
farklılaşması hatta birbirine çok yakın ortalamalarının olması bulundukları çevreye uyum
göstermeleri ile açıklanabilir. Bununla birlikte kendine yönelik olan mükemmeliyetçilikte de aynı
durum söz konusudur.
Bütün bunlara rağmen Ahıskalı olan lise öğrencilerinin Ahıskalı olmayan lise
öğrencilerinin sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik puanları arasında anlamlı fark bulunmuş ve
analiz sonucuna göre bu anlamlı farklılık Ahıskalı olmayan öğrencilerin lehine olmuştur. Çok
boyutlu bakış açısından mükemmeliyetçilik içindeki diğer insanların standartlarına ilişkin
beklenti ve inançlardan oluşan diğerlerine yönelik mükemmeliyetçilik ve diğerleri tarafından
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bireye kusursuz olması için yapılan baskıdan kaynaklanan sosyal düzene yönelik
mükemmeliyetçilik (Flett ve ark. 1995, Flett ve ark. 1996, Hamarta 2010) anlamında ele
alındığında Ahıskalı olmayan öğrencilerin özellikle lise döneminde Ahıskalı öğrenciler gibi
zorunlu bir göçe tabi olmadıklarından kendilerinden ziyade sosyal kaynaklı mükemmeliyetçiliğe
yönelik tutum ve davranışlar içinde olduğu ifade edilebilir.
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AHISKALI OLAN VE OLMAYAN İLKOKUL 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
SOSYAL BECERİ DÜZEYİ VE SOSYAL DUYUSAL ÖĞRENME BECERİ
DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SOCIAL SKILL LEVELS AND SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING
SKILL LEVELS OF AHISKA/MESKHETIAN TURKS AND NONAHISKA/MESKHETIAN TURKS 4TH GRADE STUDENTS ON SPECIFIC FACTORS
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Özet
Bu araştırma, ahıskalı olan ve ahıskalı olmayan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyi
ve sosyal duygusal öğrenme becerilerinin bazı değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Araştırma bu amaç doğrultusunda Erzincan İli Üzümlü ilçesinde bulunan 24’ü Ahıskalı ve 24’ü Ahıskalı
olmayan ilkokul 4. Sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 48 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma
tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma sürecinde Kocayörük (2000) tarafından geliştirilen
Sosyal Beceri Ölçeği; 20 maddeden oluşmakta ve ölçekte dörtlü derecelendirme ölçeği; hiç uygun değil(1),
bazen uygun(2), genellikle uygun(3) tamamen uygun(4) şeklinde kullanılmıştır. Diğer değişkeni ölçme
amacıyla da Arslan ve Akın (2013) tarafından geliştirilen SDÖB ölçme aracı 20 maddeden ve görev
tanımlama, akran ilişkileri ve Öz-düzenleme şeklinde 3 alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçekte beşli
derecelendirme ölçeği; hiç katılmıyorum(1), katılmıyorum(2),kararsızım(3), katılıyorum (4),tamamen
katılıyorum(5) şeklinde kullanılmıştır. Ayrıca demografik değişkenleri öğrenmek amacıyla kişisel bilgi
formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bütün bu ölçeklerden elde edilen veriler SPSS paket programında
değerlendirilmiş, değerlendirmelerden elde edilen bulguların bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans
analizi (OneWayAnova) testlerine göre işlem yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Sosyal Beceri, Sosyal Duygusal Öğrenme, İlkokul 4.sınıf
öğrencileri
Abstract
This research is carried out to determine if there is a significant gap between social skill levels and
social-emotional learning skill levels of Ahıska/Meskhetian and Non-Ahıska/Meskhetian 4th grade
students and to put forth the relation between those levels. In accordance with this purpose, the research is
carried out in Üzümlü/Erzincan, including 24 Ahıska/Meskhetianand 24 Non-Ahıska/Meskhetian, totally
48 students. The research is a screening model which has descriptive approach. The Social Skill Scale,
which was developed by Kocayörük (2000), consists of 20 items and the quartile rating scale was applied
as non eligible at all (1), sometimes eligible (2), usually eligible (3), fully eligible (4) .The Social-Emotional
Learning Skill rating scale which was developed by Arslan and Akın (2013) consists of 20 items and 3 sub
scales such as job definition, peer associations and self-regulation. The quintet rating scale was applied to
this scale as i don’t agree at all (1), i don’t agree (2), i’m not sure (3), i agree (4), i fully agree (5). The data
was evaluated in SPSS and then was processed in accordance with Independent Samples t-test and
Unidirectional Data Analysis (One Way Anova).
Keywords: Ahıska/MeskhetianTurks, Social Skill, Social-Emotional Learning, 4th Grade Students
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artması, yeteneklerinden faydalanmayı öğrenmesi ve böylece gelecek yaşama hazırlanması için
eğitimden geçirilmesi gerekir. Birey ve toplulukların beklentilerini elde etmede eğitim, hem
değişimin başlatıcısı hem de değişimden etkilenen özelliklere sahip bir dizi dinamik süreçler
içeren toplumsal bir olgudur. Bu doğrultuda, bilgi çağında bütün ülkelerin üzerinde önemle
durdukları ve giderek daha fazla kaynak ayırdıkları sektör eğitimdir. Toplumlara şekil vermenin
yolu eğitim ve öğretimle başlar (Dermez, 2008).
İlkokul düzeyi, çocukların kişilik ve sosyal özelliklerinin gelişiminin önem kazandığı bir
dönemdir. Bu dönemde çocuklar başkalarının farkına varırlar. Daha önceki dönemlerde çocuk
henüz dünya ile başa çıkabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturma ve geliştirme çabası içindedir.
Hatta Piaget’nin terimiyle benmerkezcidir bile; sadece kendini düşünebilmektedir, başkasının
perspektifini alabilecek durumda değildir, onların ne yaşadıklarını anlayamamaktadır. İlkokul
dönemi benmerkezcilikten çıkma dönemidir, başka bir deyişle benmerkezciliğin dağılma
dönemidir. Bunun diğer bir anlamı çocuğun artık başkalarının başkaları olduğunu fark etmesi ve
onlarında kendisi gibi bir “ben” olduklarını kavrayabilmesi demektir. Bu özelliğin uzantıları oyun
ve sosyal ilişkilerde görülür. Çocuklar artık birlikte oynamaya başlarlar. İşbirliği yapabilir hale
gelirler. Kısacası, ilkokul dönemi başkalarının keşfedildiği dönemdir (Bacanlı, 2000, s.171).
İnsan doğası itibariyle sosyal bir varlıktır. Bireyler sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılayarak
hayatlarını devam ettiremezler. Piramidin daha üst basamaklarında güven, saygı, sevgi gibi
ihtiyaçlar da yer almaktadır. İnsanlar duygularını, düşüncelerini ve beklentilerini paylaşma
ihtiyacı duyarlar. Bunun etkili bir şekilde meydana gelmesi, bireyin sosyal becerilerinin güçlü
olması ile doğru orantılıdır. Ailede başlayan daha sonra aile, okul, çevre üçlüsünün etkileşimiyle
devam eden ve hayat boyu süren eğitim, sosyal becerilerin oluşumunda ve gelişiminde temel
oluşturmaktadır (Samancı ve Diş, 2014).
En etkili sosyalleşme kurumu ailedir. Birey doğduğu andan itibaren bulunduğu ortama
uyum sağlamak için yardıma ihtiyaç duyar, fiziksel ihtiyaçları ve özellikle psikolojik ihtiyaçlarını
karşılamada ailelerinden büyük destek alır.
Güçlü sosyal ve duygusal becerilere sahip çocuklar; akranlarıyla ve yetişkinlerle daha
olumlu ilişkilere ve daha olumlu duygusal uyum ve ruh sağlığına sahip olmakta, okullarda daha
iyi performans göstermektedirler (Şara ve Hasanoğlu, 2015).
İnsanın sosyal ve duygusal yanı, yaşam kalitesini belirlemede her yaşta önemlidir. Bu iki
yanı güçlü kişiler sosyal problemlerini çözmede, kendini tanıma ve anlamada, kişilerarası ilişkiler
gibi birçok alanda daha başarılı olurlar. Dolayısıyla kişinin hem fiziksel hem ruhsal sağlığını
olumsuz yönde etkileyebilecek birçok riskli ve zararlı davranışın, sosyal ve duygusal yeterliğe
sahip olma açısından bir anlamı vardır (Kabakçı ve Korkut, 2010).
“Elias ve meslektaşları SDÖ‟yi; kişilerarası iletişim, problem çözme, öğrenme, gelişim
görevlerine uyum sağlamak gibi yaşam görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmek ve kişinin
sosyal ve duygusal yönlerini anlama, ifade edebilme ve yönetme becerisi olarak tanımlamışlardır”
(Romasz, Kantor ve Elias 2004).
Kelly (1982, s.3), sosyal becerileri, kişiler arası ilişkilerde kullanılan başkalarından olumlu
pekiştireçler gelmesini sağlayan öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlamakta, hedeflere ulaşmada
bir köprü gibi görmekte, olumlu pekiştireçler sağlayan ve kişiler arası ilişki durumlarında ortaya
koyulabilen, objektif olarak tanımlanabilen davranışlar olarak ele almaktadır.
Şahin (2005, s.178) ise sosyal beceriyi, başkalarının olumlu tepkiler vermesine yol
açabilecek ve olumsuz tepkilerini önleyebilecek, başkalarıyla etkileşimi mümkün kılacak sosyal
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açıdan kabul edilebilir olan davranışlar olarak ifade etmektedir. Kısaca sosyal becerinin tanımı
değişse de bazı niteliklerin olmazsa olmaz olduğu görülmektedir. Bu nitelikler başkalarının
olumlu tepki vermesi, olumsuz tepkileri önlemesi, etkileşimi artırıcı olması, sözel ve sözel
olmayan davranışlar olması, bilişsel ve duyuşsal öğeler içermesi ve öğrenilir olmasıdır (Gülaçtı,
2009).
Ahıska Türkleri, günümüzde kendi yönetimi olmayan tek Türk topluluğu olarak
bilinmektedir. Ahıska Türkleri, eski Sovyetler Birliği‟nde en “çilekeş” etnik grubu olarak da
tanınmaktadır. Zira, son yetmiş yıl içerisinde Ahıska Türkleri üç göçe maruz kaldılar. Bu
göçlerden ilk ikisi (1944 ve 1989 yılları), Sovyetler Birliği döneminde yaşanmış olup, Ahıska
Türklerinde derin ve acı iz bırakmıştır. Ancak, bütün bu zorluklara rağmen, Ahıska Türkleri,
Türklüklerinden hiçbir şey kaybetmeden, Eski Sovyetler Birliği içerisinde “Türk” kimliğini
taşıyan tek Türk topluluğu olarak da bilinmektedir. Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonra,
Ahıska Türkleri için yeni bir dönem başlamıştır. Zira bu tarihler, Ahıska Türklerinin Türkiye ve
bazı ülkelere göçün başlangıcını simgelemektedir. Bu zorlu süreçlerin ardından, Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından Ahıska Türklerinin Türkiye‟ye Kabulü ve İskânına Dair 3835 Sayılı
2.07.1992 tarihli Kanun kabul edilmiş ve 28.02.2009 tarih ve 5838 Sayılı Kanunun 19.maddesi
ile eklenen Geçici 1.madde doğrultusunda Ahıska Türklerinin Türk vatandaşlığına başvuruları ile
yeni düzenleme getirilmiştir. Ancak, Ahıska Türkleri, Türk vatandaşlığını kazanma konusunda
elde ettiği kolaylıklar yanı sıra, muhtelif zorluklarla da karşı karşıya kalmıştır (Ganiyeva, 2012).
Yöntem
Araştırma, ahıskalı olan ve olmayan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyi ve
sosyal duygusal öğrenme beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesine
yönelik betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubunu Erzincan İli Üzümlü ilçesinde bulunan 24’ü
Ahıskalı ve 24’ü Ahıskalı olmayan ilkokul 4. Sınıf öğrencisi olmak üzere 48 öğrenci
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından araştırma sorularına dönük soruların
sorulması amacıyla geliştirilen bilgi formudur.
Sosyal Beceri Ölçeği: Kocayörük (2000) tarafından geliştirilen ölçek, 20 maddeden
oluşmakta ve ölçekte dörtlü derecelendirme ölçeği; hiç uygun değil(1), bazen uygun(2), genellikle
uygun(3) tamamen uygun(4) şeklinde kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen puanlar 20-80
arasındadır. Ölçekten alınabilecek yüksek puan, bireyin sosyal beceri gelişiminin olumlu
olduğunu ifade etmektedir. Kocayörük tarafından ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için
Cronbach-Alfa Güvenilirlik katsayısı hesaplanmış ve .75 olarak bulunmuştur (Çalışkan ve
Deryakulu, 2005; Baydan, Tagay ve Voltan-Acar, 2010; Yükselgün, 2008).
Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği: Coryn ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen ve
Arslan ve Akın (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan ve Türkçe geçerlilik güvenirliliği yapılan
Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği 20 maddeden ve görev tanımlama, akran ilişkileri ve Özdüzenleme şeklinde 3 alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçekte beşli derecelendirme ölçeği; hiç
katılmıyorum(1), katılmıyorum(2),kararsızım(3), katılıyorum(4),tamamen katılıyorum(5)
şeklinde kullanılmıştır.
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Bulgular
Araştırma sonucu elde edilen bulgular sırasıyla aşağıda ele alınmıştır. Bu bulgulardan ilki
ilkokul öğrencilerinin Ahıskalı olup olmamasının araştırmanın değişkenleri olan Sosyal beceri ve
sosyal duygusal öğrenme bakımından farklılaşıp farklılaşmadığıdır.
Tablo 1.
İlkokul Öğrencilerinin Ahıskalı Olup Olmama Durumları ile Sosyal Beceri ve Sosyal
Duygusal Öğrenme puanlarına göre t-Testi Sonuçları
𝑋̅

N
Ahıskalı
Ahıskalı
Değil
Ahıskalı
Ahıskalı
Değil

S

Sd

24
24

66,0833
67,9167

7,69481
6,10714

46

24
24

70,0417
82,4167

14,06346
9,92545

46

T
-,914

-3,522

P
,366

,001*

p<.05*
İlkokul öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme puanlarının öğrencilerin Ahıskalı olup
olmama durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür (t46=-3,522, p<.05).Tablo
1’de Ahıskalı olmayanların ortalaması Ahıskalı olanlardan daha fazla olduğu görülmüştür
(Xahıskalıdeğil=82,416, Xahıskalı=70,041). Yine tabloda görüldüğü üzere sosyal beceri puanlarının
öğrencilerin Ahıskalı olup olmamama değişkeni durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı
bulunmuştur (p>.05).
Tablo 2.
İlkokul Öğrencilerinin Cinsiyeti ile Sosyal Beceri ve Sosyal Duygusal Öğrenme puanlarına
göre t-Testi Sonuçları
Cinsiyet

𝑋̅

N

S

Sd

Erkek
Kız

19
29

64,0526
68,9310

6,47623
6,63288

46

Erkek
Kız

19
29

73,1053
78,2759

13,33289
13,55649

46

T
-2,515
-1,301

P
,015*
,200

p<.05*
İlkokul öğrencilerinin sosyal beceri puanlarının cinsiyet durumlarına göre anlamlı
düzeyde farklılaştığı görülmüştür (t46=-2,515, p<.05).Tablo 2’de kızların ortalamasının
erkeklerden daha fazla olduğu görülmüştür (Xkız=68,931, Xerkek=64,052). Yine tabloda görüldüğü
üzere sosyal duygusal öğrenme puanlarının cinsiyet değişkeni durumuna göre anlamlı düzeyde
farklılaşmadığı bulunmuştur (p>.05).
Tablo 3.
İlkokul Öğrencilerinin Algıladıkları Ders Başarı Durumları ile Sosyal Beceri ve Sosyal
Duygusal Öğrenme puanlarına göre t-Testi Sonuçları
N

𝑋̅

S

Sd

T

P
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İyi
Çok İyi

26
22

65,5385
68,7273

7,76778
5,47881

46

İyi
Çok İyi

26
22

70,6538
82,8182

13,41922
10,66207

46

-1,614

,104

-3,431

,001*

p<.05*
İlkokul öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme puanlarının öğrencilerin algıladıkları
ders başarı durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür (t46=-3,431,
p<.05).Tablo3’de ders başarı durumunu çok iyi algılayanların ortalaması ders başarı durumunu
iyi algılayanlardan daha fazla olduğu görülmüştür (Xçokiyi=82,818, Xiyi=70,653). Yine tabloda
görüldüğü üzere sosyal beceri puanlarının öğrencilerin algıladıkları ders başarı durumuna göre
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur (p>.05).
Tablo 4.
İlkokul Öğrencilerinin Anne Eğitim Durumu Değişkeni ile Sosyal Beceri ve Sosyal
Duygusal Öğrenme puanlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Sosyal Gruplar Arası
Beceri Gruplar İçi
Toplam
Sosyal Gruplar Arası
Duygu Gruplar İçi
sal
Toplam

Kareler
Toplamı

Ortalama
Kare

Sd

15,845

2

7,923

2244,155

45

49,870

2260,000

47

177,753
8474,726

2
45

8652,479

47

88,876
188,327

F

P

,159

,854

,472

,627

p>.05
Yapılan varyans analizi sonucunda öğrencilerin sosyal beceri puanları anne eğitim
durumuna göre (F:,159), anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (p>.05). Yine tablo 4’te görüldüğü
üzere öğrencilerim sosyal duygusal öğrenme puanları anne eğitim durumuna göre (F: ,472),
anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (p>.05).
Tablo 5.
İlkokul Öğrencilerinin Baba Eğitim Durumu Değişkeni ile Sosyal Beceri ve Sosyal
Duygusal Öğrenme puanlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Sosyal
Beceri

Sosyal
Duygusal

p>.05

Kareler
Toplamı

Sd

Ortalama
Kare

Gruplar Arası

8,039

2

4,020

Gruplar İçi

2251,961

45

50,044

Toplam

2260,000

47

Gruplar Arası
Gruplar İçi

220,155
8432,324

2
45

Toplam

8652,479

47

110,077
187,385

F

P

,080

,923

,587

,560
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Yapılan varyans analizi sonucunda öğrencilerin sosyal beceri puanları baba eğitim
durumuna göre (F:,080), anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (p>.05). Yine tablo 5’te görüldüğü
üzere öğrencilerim sosyal duygusal öğrenme puanları baba eğitim durumuna göre (F: ,587),
anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (p>.05).
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu bölümde, Ahıskalı olan ve olmayan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyi
ve sosyal duygusal öğrenme becerilerinin cinsiyet, algıladıkları ders başarısı, anne eğitim
durumu, baba eğitim durumu açısından bir farklılık yaratıp yaratmadığına ilişkin bulgular
tartışılmış ve yorumlanmıştır.
Yapılan analizler sonucundan elde edilen bulgulara bakıldığında ilkokul öğrencilerinin
sosyal duygusal öğrenme puanlarının öğrencilerin Ahıskalı olup olmama durumlarına göre
anlamlı düzeyde farklılaşmasına rağmen sosyal beceri açısından farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.
Sosyal duygusal öğrenme; duygusal zeka, sosyal zeka ve sosyal duygusal yeterlilikleri bir arada
bulundurması zekanın da uyum kapasitesi olarak tanımlanması durumunda yeni duruma uyum
gösterme olaylarının bu durumu etkilediği yani Ahıskalı olan öğrencilerin yeni durumlarına
zorunlu göçün etkilerini ortadan kaldırma adına veya uyum gösterebilmek adına bu
davranışlarının Ahıskalı olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir.
Sosyal beceri puanlarının cinsiyet durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı
görülmüştür, bu farkında kız öğrenciler lehine anlamı olduğu ortaya çıkmıştır bu sonuç alan yazın
incelendiğinde Uz Baş (2003) ve Yurdakavuşçu (2012)’nun bulguları ile örtüşmektedir.
İlkokul öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme puanlarının öğrencilerin algıladıkları ders
başarı durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür bu konuda alan yazında
herhangi bir araştırma sonucu bulunamamıştır. Ancak bu durumun sebebinin yani ders başarı
durumunu çok iyi algılayanların ortalaması ders başarı durumunu iyi algılayanlardan daha fazla
olduğu görülmesinin sebebi sosyal duygusal öğrenme yapısının güçlü sosyal ve duygusal
becerilere sahip olan çocukların okullarda daha iyi performans gösterdiklerinden (Şara ve
Hasanoğlu) yola çıkıldığında kendini iyi tanımlayan ve tanıyan, kendinin başarısının farkında
olan öğrencilerin bu farklığın sebebi olduğu söylenebilir.
Yapılan analizler sonucunda anne ve baba öğrenim durumlarının sosyal beceri ve sosyal
duygusal öğrenme becerilerinin üzerinde anlamlı düzeyde bir fark ortaya çıkarmadığı
görülmüştür. Bu sonuçlardan sosyal beceri ile anne-baba eğitim durumlarının anlamlı çıkmaması
Yurdakavuşçu (2012)’nun bulguları ile örtüşmektedir. Sosyal duygusal öğrenme becerilerinin
üzerinde anne-baba öğrenim düzeyleri ile anlamlı düzeyde bir farklılaşma olmadığı
bulunmamıştır, bunun sebebi olarak günümüzde öğrenme becerilerinin daha çok okulda verilmesi
gerektiği ile ilgili ailelerin yoğun düşüncelerinin etkisi olabilir.
İlgili bulgular ve alanyazın incelendiğinde bu araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki
öneriler sıralanabilir;
- İlkokuldan itibaren sosyal becerinin öğrencilerimiz için önemli olduğu ve hem okulda
bulunan Psikolojik danışmanlar tarafından hem de sınıf öğretmenleri tarafından
öğrencilerin bu yönü ihmal edilmemeli ve artırıcı etkinlikler yapılmalıdır,
- İlkokuldan itibaren sosyal duygusal öğrenme becerinin öğrencilerimiz için önemli
olduğu ve hem okulda bulunan Psikolojik danışmanlar tarafından hem de sınıf
öğretmenleri tarafından öğrencilerin bu yönü ihmal edilmemeli ve artırıcı etkinlikler
yapılmalıdır,
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- Yine araştırma sonuçlarına bakıldığında ülkemize zorunlu olarak göç eden aileler ve
çocukları bu konularda araştırma konusu yapılarak gerekli bilgi ve beceriler yönünden ele
alınarak en kısa zamanda olması gereken beceriler açısından eğitim etkinliklerine
kavuşturulmalıdır.
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ERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE YAŞAYAN
AHISKALI TÜRKLER ÜZERİNDE İLETİŞİM BECERİLERİ
EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMUNICATION SKILLS
PROGRAMME ON MESKHETIAN TURKS LIVING IN
UZUMLU DISTRICT OF ERZINCAN
Hayrünnisa ORHANOĞLU*
Murat AĞIRKAN**
Fikret GÜLAÇTI***
Özet
Bu araştırma, Erzincan İli Üzümlü ilçesinde ikamet etmekte olan Ahıska Türklerinden Üzümlü
Ortaokulunda yedinci sınıfa devam etmekte olan 10 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu öğrencilere
iletişim becerilerinin kazandırılması üzerine gerçekleştirilen yedi oturumluk bir eğitim programının
etkililiği değerlendirilmiştir. Buna göre programın başlangıcında gruba “iletişim becerileri değerlendirme
envanteri” ön test olarak uygulanmış, oturumların bitiminde ise aynı envanter son test olarak uygulanmıştır.
İletişim becerileri programı haftada bir kez olmak üzere yedi oturum olarak gerçekleştirilmiştir. İlk oturum
başlangıç oturumu, ikinci ve üçüncü oturumlar duygu farkındalığı ve olası iletişim engelleri, dördüncü
oturum ben-sen dili, beşinci oturum etkili dinleme, dinlemeyi sağlıklı kılan aşamalar, altıncı oturum
empatik anlayış ve son oturum ise sonlandırma şeklinde yapılmıştır. Grupta uygulanacak program
hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın iletişim becerileri temel programı esas alınmış olup, ayrıca
araştırmacılar tarafından hedeflenen amaçlar doğrultusunda zenginleştirilmiştir. Ön test ve son testlerden
elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiş, araştırmadan elde edilen bulgular ilgili literatür
ışığında tartışılıp yorum ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahıskalı Türkler, Ortaokul öğrencileri, Etkili İletişim
Abstract
This study carried out on 10 Meskhetian Turks who reside in Üzümlü district of Erzincan and study
in 7th grade at Üzümlü secondary school. The effectiveness of an training programme with seven sessions
aiming to give these students communication skills evaluated. Accordingly, “communication skills
evaluation scale” applied at the beginning of the programme as pre-test and the same scale applied at the
end of the programme as post-test. Communication skills programme carried out once a week in seven
sessions. The first session is beginning, the second and the third sessions are emotion awareness and
possible communication barriers, the fourth session is “I” and “you” language, the fifth session is effective
listening and stages making listening healthy, and the last session is carried out final. While preparing
programme to be applied among the participants, the basic communication skills programme of Ministry
of National Education (MNE) was basically used and was enriched according to the goals aimed by the
researchers. SPSS programme used to analyse pre-test and post-test results, the findings of the study
discussed in the light of related literature and followed by comments and suggestions.
Key words: Meskhetian Turks, Secondary school students, Effective communication

Giriş
Sosyal bir varlık olan insan için iletişim doğal, doğal olduğu kadar da kaçınılmaz bir
olgudur. İnsan, varoluşunun temel koşullarından birinin diğer insanlar olduğu bilincindedir ve
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kendini ancak diğer insanlarla kurmuş olduğu ilişkiler bağlamında var eder. Diğer insanlarla
kurduğu ilişkiler yoluyla benliğini, algılarını ve tutumlarını oluşturur (Kaya, 2013). Kısaca insan
çevresi ile iletişim kurma yoluna girerek, biyolojik varlığına sosyal ve kültürel çevrede bir anlam
katar. İletişim sözcüğü, Latincede “ortak” anlamına gelen “communis” kökünden türetilmiş
“Communication” kelimesinin dilimizdeki karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kökeninden dolayı
ortaklığı, toplumsallaşmış olmayı ve birlikteliği ifade eden iletişim (Gülbahçe, 2010), diğer bir
anlamıyla bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir (Dökmen, 2004).
Bir süreç olarak nitelendirilen iletişim aynı zamanda belli aşamalar çerçevesinde
gerçekleşmektedir. İletişim sürecinde gönderici (kaynak) tarafından bir mesaj oluşturulur (içerik)
ve bir iletişim yolu (kanal) ile alıcıya (hedef) aktarılır. Alıcının mesajı yorumlaması ve tepkide
bulunmasıyla (geri bildirim) iletişim süreci tamamlamış olur (İnceoğlu, 2010, s 174-178). Süreç
bir döngü şeklinde gerçekleşmekle birlikte birçok olumlu ve olumsuz faktörden etkilenmektedir.
Bu durumda kurulan iletişimin niteliği önemli olup, sağlıklı ve etkili bir iletişimin bazı özelliklere
sahip olması gerekmektedir. Etkili iletişim becerileri olarak tanımlayabileceğimiz bu özellikleri;











Bireyin kendisine ve iletişimde bulunduğu kişilere içten saygı duyması,
Empatik anlayışla yaklaşması,
Etkin dinlemeyi sağlaması,
Somut konuşması,
Uygun bir biçimde kendisini açması,
Ben dilini kullanması,
Mesajı eksiksiz ve tek yollaması,
Ben dilini kullanarak empatik güvengenlik davranışını göstermesi,
Saygıyı temel alarak saydam davranması ve maske takmaması,
Sözel ve sözel olmayan mesajları uyumlu kullanması şeklinde sıralamak mümkündür
(Yüksel-Şahin, 2013).

İletişim konusunda çalışan uzmanlar zayıf iletişimin birçok sorunu beraberinde getirdiğini
ve etkili iletişimin bu sorunların çözümünde etkili olduğunu ifade etmektedir. Etkili iletişim
sayesinde bireyler hayat kalitelerini artırabilir, yaşamlarına zenginlik katabilir, kendilerine
yönelik bakış açılarını, algılarını ve özyeterlilik inançlarını geliştirebilir ve sürdürebilirler. Yine
etkili iletişim becerisi ile bireyler yaşamları için önem arz eden problem çözme, eleştirel düşünme
ve karar verme gibi becerileri etkili bir şekilde kullanabilirler (Güven, 2013). Nitekim literatürde
yer alan iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında da bu tür
olumlu sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir.
Çam (2016) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada on iki hafta süreyle uygulanan iletişim
becerileri eğitimi programının; öğretmen adaylarının ego durumları ve problem çözme becerisi
algılarına olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Gemici (2012) tarafından
gerçekleştirilen bir diğer çalışmada, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine on hafta boyunca uygulanan
etkili iletişim eğitiminin empatik becerileri üzerinde anlamlı bir fark yarattığı gözlemlenmiştir.
Yetişkin (2016) tarafından ergenlerde iletişim becerileri ve utangaçlık arasındaki ilişkinin
incelendiği çalışmada ise, iletişim becerisi düzeyleri ile utangaçlık düzeyleri arasında da negatif
yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Özer (2011) tarafından üniversite öğrencileri
üzerinde gerçekleştirilen bir başka çalışmada, iletişim becerileri ve sosyal uyumlar arasında
pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şahin (1999) tarafından iletişim
becerileri eğitiminin çocukların yalnızlık ve atılganlık düzeyine etkisinin incelendiği çalışmada,
uygulanan eğitim sonucunda öğrencilerin atılganlık düzeylerinin arttığı, yalnızlık düzeylerinin ise
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azaldığı görülmüştür.
Olumlu etkilerinin yanı sıra sağlıklı ve etkili bir iletişimin kurulmasını engelleyen fiziksel,
psikolojik, sosyal ve kültürel gibi birçok faktör bulunmaktadır (Elgünler ve Fener, 2011). Bu
faktörlerden birinin ise sosyo-kültürel bağlamda göç olgusu olduğunu söylemek mümkündür.
Çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen göç olayları, farklı kültürlerden gelen insanların bir arada
yaşamlarını sürdürme zorunluluğunu ortaya çıkarmakta, uyum ve çatışmaya dair durumları
gündeme getirmektedir. Bu sorunlar kültürlerarası iletişimin önündeki engeller olarak karşımıza
çıkmakla birlikte, kültürel farklılıklardan kaynaklanan uyum sorunları, iletişim engelleri ve bu
engelleri aşma yolları bugün pek çok toplumun öncelikli konularından biri haline gelmiştir
(Aksoy, 2012). Yakın zamanda ülkemize yönelik gerçekleşen bu tür göçlerden birisi de,
Ukrayna’da 2014 yılında ortaya çıkan iç karışıklıklar ve silahlı çatışmalar nedeniyle yaşadıkları
bölgeyi terk etmek zorunda kalan Ahıska Türklerinin Erzincan’ın Üzümlü ilçesine
yerleştirilmeleri ile olmuştur (Orhan ve Coşkun, 2016).
Yabancı kaynaklarda Mesket/Mesketi olarak da geçen Ahıska Türklerinin anavatanı
Gürcistan sınırları içerisindeki 6 ayrı kasaba ve 200’ü aşkın köy yerleşmesinden oluşan Ahıska
bölgesidir (Kahraman ve İbrahimov, 2013). Yüzyıllar boyu yaşadıkları anavatanlarından 1944
yılında sürgün edilen Ahıska Türkleri, dünyanın farklı coğrafyalarına dağılmakla birlikte ağırlıklı
olarak sekiz farklı ülkede (anavatanları hariç) yaşamaktadırlar. Sürgün edildikleri topraklarda
huzur bulamayan Ahıska Türkleri, kimi zaman toplumsal baskılardan, kimi zaman da yerel
yöneticilerin baskılarından ücra köşelere savrulmuş (Hasanoğlu, 2016) ve dünyanın pek çok
yerinde olduğu gibi, Türkiye’ye de kitlesel olarak göç etmişlerdir. Ahıskalılar pek çok özelliği ile
toplumumuza benzemekle birlikte farklı giyim, şive ve çalışma alışkanlıkları ile Anadolu
halkından ayrılmaktadırlar. Bu nedenle grubun Türk toplumuna uyum bakımından toplumsal
adaptasyonda güçlük çektiklerini söylemek mümkündür (Kahraman ve İbrahimov, 2013).
Bu çalışmada, Erzincan İli Üzümlü ilçesinde ikamet eden ve Üzümlü Ortaokulunda yedinci
sınıfta öğrenim gören 10 Ahıskalı öğrenciye uygulanan iletişim becerileri eğitimi programının
etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmanın Erzincan ili Üzümlü ilçesine
yerleştirilen Ahıskalıların bölgeye uyum göstermesi, yöre halkı ile ilişkilerini geliştirmesi,
adaptasyon sürecini hızlandırması ve iletişim engellerinin aşılması üzerinde etkili olması
bakımından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
İletişim Becerileri Eğitimi Programı
Hazırlanan program Milli Eğitim Bakanlığı’nın iletişim becerileri temel programı ve
araştırmacılar tarafından tasarlanan etkinliklerden oluşmaktadır.

Program Erzincan ili Üzümlü ilçesine yerleştirilen ortaokul 7. sınıfa devam
etmekte olan Ahıskalı öğrencilere uygulanmıştır.

Grup üyeleri çalışmaya gönüllü olarak katılmış olup, uygulanan program şubat
ayının üçüncü haftasında başlayıp mart ayının üçüncü haftasına kadar sürmüştür.

Program öncesinde gruba katılan üyelere ‘‘İletişim Becerileri Değerlendirme
Envanteri’’ uygulanmış, ön test sonuçlarına göre grup rastlantısal olarak deney grubu (10 kişi)
ve kontrol grubu (9 kişi) olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Deney ve Kontrol grubuna çalışmanın başında ön test ve sonunda son test
uygulanmıştır.

Oturumlar haftada bir gün olmak üzere uygulanmış, oturumlar yaklaşık olarak
60 dakika sürmüştür.
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İlk oturum başlangıç oturumu, ikinci ve üçüncü oturumlar duygu farkındalığı ve
olası iletişim engelleri, dördüncü oturum ben-sen dili, beşinci oturum etkili dinleme, dinlemeyi
sağlıklı kılan aşamalar, altıncı oturum empatik anlayış ve son oturum ise sonlandırma olmak
üzere oturumlar yedi oturum şeklinde yapılmıştır.
Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, veri toplama araçları ve verilerin analizine ilişkin
bilgilere yer verilmiştir.
Araştırma modeli
Araştırmada, ön test-son test, kontrol gruplu deneysel araştırma modeli (split-plot)
kullanılmıştır. Ön test, son test gruplu modelde random yöntemi ile oluşturulmuş deney ve kontrol
grubu olmak üzere iki grup bulunmaktadır. (Karasar, 2005, s.97).
Veri Toplama Araçları
Çalışmada Ahıskalı öğrencilerin iletişim becerileri düzeylerini belirlemek ve uygulanan
iletişim becerisi eğitimi programının etkililiğini ölçmek amacıyla Korkut tarafından (1996)
geliştirilen İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin
iletişim becerilerini nasıl değerlendirdiklerini anlamak amacıyla geliştirilen; her zaman (5),
sıklıkla (4), bazen (3), nadiren (2) ve hiçbir zaman (1) olmak üzere 5’li likert tipinde 25 ifadeden
oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanın fazlalığı bireylerin kendi iletişim becerilerini olumlu yönde
değerlendirdikleri anlamına gelir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasında, test tekrarı ile elde
edilen güvenirlik katsayısı r.76 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler spss paket programı ile analiz edilmiş, istatistiki teknik
olarak karışık desenler için varyans analizi (split-plot ANOVA) kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde uygulanan eğitim programının etkililiğinin test edilmesine
yönelik yapılan istatistiki işlemler sonucunda ortaya çıkan bulgu ve yorumlara yer verilmiştir.
Tablo 1
Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest ve Sontest Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın
İncelenmesine İlişkin Karışık Desenler (Split-Plot) ANOVA Testi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Grup

Kareler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalaması

5.649

1

5.649

1489.561

17

87.621

588.761

1

Ölçüm x Grup

1413.918

Hata (Ölçüm)

1666.450

Hata (Grup)
Ölçüm

F

p

Eta Kare
(η2)

.064

.803

.004

588.761

6.006

.025

.261

1

1413.918

14.424

.001**

.459

17

98.026

**p<.001
Yapılan split-plot varyans analizi sonucunda deney ve kontrol gruplarında ön test ve son
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test puanları arasında anlamlı bir farklılığın oluştuğu görülmüştür (F2-18: 14.424, p< .001). Diğer
bir ifade ile ön test sonuçları ile son test sonuçları arasındaki değişimler, deney ve kontrol
gruplarında anlamlı derecede farklılık göstermiştir. Bu değişimlere ilişkin grafik aşağıda yer
almakla birlikte, deney grubu puanlarının ön testten sonteste doğru artış gösterdiği görülürken,
kontrol grubu puanlarında herhangi bir artışın olmadığı görülmüştür.
Analiz sonuçlarından elde edilen bu bulgulara göre öğrencilere uygulanan iletişim
becerileri eğitimi programının etkili olduğu söylenebilir. Uygulanan deneysel işlemin etki
büyüklüğünü belirlemek için hesaplanan eta kare değeri ise η2=.459 dur. Buna göre Ahıskalı
öğrencilerin iletişim becerilerindeki gözlenen varyansın yaklaşık %46’ sının uygulanan iletişim
becerileri eğitimi programına bağlı olduğu söylenebilir.

1 Ön test

2 Son test

Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada, Erzincan ili Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden ilköğretim
ikinci kademedeki öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanan eğitim
programının etkili olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile program uygulanan grubun iletişim
becerileri bakımından program uygulanmayan gruba göre pozitif yönde anlamlı düzeyde farklılık
gösterdiği görülmüştür.
Farklı yaşayışlardan gelen bireylerin aynı çevresel ortamda yaşamlarını sürdürmek zorunda
kalmaları sonucu ortaya çıkan iletişim ve uyum sorunları, bireylerin ve toplumların gelişmesinde
etkili olan iletişim becerilerini daha önemsenir hale getirmiştir. Fiziksel olarak yer değiştirme ile
sınırlı kalmayan göç olgusunun psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel sorunlar gibi birçok
problemi de beraberinde getirdiği bilinmektedir. Göç sonrasında ait olduğu kültüründen çok farklı
bir kültürle karşılaşan çocukların eğitimlerine devam etseler bile gittikleri ülkedeki akranlarıyla
nitelikli iletişim kuramadıkları ve bundan dolayı kısa süreli de olsa psikolojik sorunlar yaşadıkları
görülmüştür. Bu noktada dış göçlerle ülkemize gelen söz konusu öğrencilere, çevreleri ile sağlıklı
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ve etkin bir iletişim içerisinde olmaları, karşılaştıkları kültüre uyum sağlamaları, çatışma
durumlarından kaçınmaları, akademik eğitimlerinin yanı sıra sosyal ilişkilerinde de başarılı
olmaları için etkili iletişim becerilerinin kazandırılması çağdaş eğitim anlayışı açısından da
önemli görülmektedir.
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GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN “SINAV” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK
ALGILARI
IMMIGRANT STUDENTS’ METAPHORS TOWARDS “EXAM” CONCEPT
Recep GÜR*
Özet
Örtük özelliklerin (başarı, yetenek vs.) ölçülmesi amacıyla yapılan sınavlarda dilsel ve kültürel
bakımdan eşdeğer olmayan maddelerin bulunması, farklı gruplardaki öğrencilerin adil
değerlendirilmemesine neden olmaktadır. Göçmen öğrencilerin sınavlara ilişkin coğrafi, tarihi ve kültürel
değerlerin yanı sıra zihinsel süreçler ve madde formatlarına aşina olma bakımından diğer (yerli) öğrencilere
göre dezavantajlı durumlarda olması, onların sınav performanslarını olumsuz yönde etkileyebileceği
düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, araştırmanın amacı Erzincan’da öğrenim görmekte olan
Ahıskalı öğrencilerin “sınav” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır.
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden “olgubilim desen” kullanılmaktadır. Araştırmaya, 2016–2017
eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Erzincan ili Üzümlü ilçesinde Üzümlü Ortaokulu’nda (f=45), Üzümlü
Anadolu Lisesi’nde (f=24) ve Üzümlü Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nde (f=2) öğrenim görmekte
olan toplam 71 Ahıskalı öğrenci katılmıştır. Kişisel bilgi formunun yanı sıra, “Sınav ……… gibidir. Çünkü
………” ifadesinin yer aldığı veri toplama aracı ile veriler toplanmıştır. Ahıskalı öğrenciler için “sınav”
olgusunun ne anlama geldiğini ortaya çıkarmak için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ahıskalı
öğrencilerin sınav kavramına yönelik kullandıkları metafor türlerinin dağılımı incelendiğinde, pasif metafor
(f=35, %49.30); aktif metafor (f=13, %18.31); ölü (dead) metafor (f=12, %16.90) ve temel metafor (f=11,
%15.49) olarak sıralanmaktadır. Metaforların anlamlara göre dağılımı incelendiğinde ise, en çok nötr
metafor (f=39, %54.93) bulunmakla birlikte, olumsuz metafor sayısının (f=20, %28.17) olumlu metafor
sayısından (f=12, %16.90) daha fazla olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Erzincan’da öğrenim görmekte
olan Ahıskalı öğrencilerin sınav kavramına ilişkin görüşleri; “Zorluk”, “Heyecan”, “Adalet”, “Gelecek”,
“Öğrenme fırsatı”, “Kısır döngü” ve “Yarış” kavramlarına benzer görüşler olmak üzere yedi temada
toplandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu araştırmanın, göçmen öğrencilerin ilgili özelliklerin ölçülmesi
amacıyla sınavlar ya da öğretmen yapımı testler geliştirilirken en az hata karıştırılması bakımından sınav
sorularını hazırlayan ilgili birimlere ve öğretmenlere ışık tutması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göçmen öğrenciler, Sınav, Metafor, Fenomenoloji
Abstract
Exams to measure latent traits (success, ability, etc), which contain non-equivalent items in terms
of language and culture undermine the fair assessment of students in different groups. Since immigrant
students are unfamiliar with the mental processes and item formats besides the geographical, historical and
cultural values contained in exams, they are considered to face disadvantage in comparison with their peers
(local students), which may have negative effect on their exam performance. Considering this fact, the
purpose of this research is to disclose the perception of Meskhetian students who receive education in
Erzincan province of Turkey on the concept of “exam” through metaphors. The research was based on the
phenomenological design among the qualitative research designs. The population of interest includes 71
participant students of Meskhetian origin, who study at Uzumlu Secondary School (f=45); Uzumlu
Anatolian High School (f=24) and Uzumlu Vocational and Technical High School for Girls (f=2) in
Uzumlu district of Erzincan province of Turkey in spring term of 2016-2017 academic years. Besides the
personal information form, the research has made use of a data collection tool which includes the statement
“Exam is like …., because.…” to collect data. Content analysis method was used to what the “exam”
phenomenon means for Meskhetian students. When the distribution of metaphor types Meskhetian students
conceive for the concept of exam, it is found that passive metaphor (f= 35, %49.30); active metaphor (f=13,
*
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% 18.31); dead metaphor (f= 12, % 16.90); primary metaphor (f=11, % 15.49). The analysis of metaphors
by their connotations resulted that while neutral metaphor ranked the top (f=39), the number of negative
metaphors (f=20) are found to be much more compared to the number of positive metaphors (f=12). The
“exam” understandings of Meskhetian students who receive education in Erzincan point to the fact that
they can be designated into seven theme clusters including “difficulty”, “excitement”, “fairness”, “future”,
“learning opportunity”, “vicious circle”, “competition”. This research is considered to provide an insight
for teachers and concerned authorities, which prepare exam questions, to minimize mistakes during the
development of exams or teacher-made tests to measure the relevant traits of immigrant students.
Key words: Immigrant students, Exam, Metaphor, Phenomenology

Problem Durumu
Örtük özelliklerin (başarı, yetenek vs.) ölçülmesi amacıyla yapılan sınavlarda, ölçülen
özellik bakımından aynı yetenek düzeyindeki öğrencilerin aynı puanı alması beklenir. Fakat aynı
yetenek düzeyindeki farklı gruplardaki öğrencilerin, coğrafi, dilsel ve kültürel bakımından
eşdeğer olmayan maddelerle karşılaşması, dezavantajlı gruptaki öğrencilerin ölçme sonuçlarına
sistematik hata karıştırarak adil değerlendirilmemesine neden olmaktadır (Camilli ve Shepard,
1994; Finch ve French 2007; Title, 1988). Dolayısıyla göçmen öğrencilerin göç ettikleri
ülkelerdeki öğrencilerle birlikte aynı sınıflarda eğitim öğretim görmesine rağmen, sınavlara
ilişkin zihinsel süreçler, madde formatlarına aşina olma bakımından, diğer (yerli) öğrencilere göre
dezavantajlı durumlarda olması, onların sınav performanslarını olumsuz yönde etkileyebileceği
düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, göçmen öğrencilerin sınav kavramına ilişkin
zihinlerindeki örtük yapıları çağrışım yoluyla ortaya çıkararak sınav kavramının
somutlaştırılmasına yönelik bir çalışmanın yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
Metaforlar, bireylerin soyut ve karmaşık bir olguyu daha somut ve deneyimlediği olgularla
karşılaştırarak kendi dünyalarında anlamlandırıp yapılandırmalarına imkân sunmaktadır (Arslan
ve Bayrakçı, 2006; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006). Araştırmacı tarafından yapılan literatür
taramasında, farklı kavramlara yönelik metaforik algı çalışmaları bulunmasına rağmen, göçmen
öğrencilerin “sınav” kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemeye yönelik literatürde
herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu araştırmanın, göçmen öğrencilerin ilgili
özelliklerinin ölçülmesi amacıyla sınavlar ya da öğretmen yapımı testler geliştirilirken
karışabilecek hata oranının en aza indirilmesi bakımından sınav sorularını hazırlayan ilgili
birimlere ve öğretmenlere ışık tutması beklenmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu fenomenoloji çalışmasının amacı, Erzincan’da öğrenim görmekte olan Ahıskalı
öğrencilerin “sınav” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır.
Araştırmanın Yöntemi
Erzincan’da öğrenim görmekte olan Ahıskalı öğrenciler için “sınav” olgusunun ne anlama
geldiğini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden “fenomenoloji
(olgubilim) deseni” kullanılmaktadır. Araştırmaya 2016–2017 eğitim öğretim yılı bahar
döneminde, Erzincan ili Üzümlü ilçesinde Üzümlü Ortaokulu (f=45), Üzümlü Anadolu Lisesi’nde
(f=24) ve Üzümlü Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nde (f=2) öğrenim görmekte olan Ahıskalı
71 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaşı 10 ile 19 arasında değişmekte olup, yaşları medyanı
14’tür. Türkiye’de ikamet ettikleri süre 3 ay ile 60 ay arasında değişmektedir. Türkiye’de öğrenim
gördükleri süre ise 1 ay ile 48 ay arasında değişmekte olup ortalama öğrenim süreleri (11.7 ay)
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yaklaşık bir yıldır. Kişisel bilgi formunun yanı sıra, öğrencilerin “sınav” kavramına yönelik
algılarını belirleyebilmek için, “Sınav ……… gibidir. Çünkü ………” ifadesinin yer aldığı veri
toplama aracı ile veriler toplanmıştır. Ahıskalı öğrencilerin ifadeleri doğrudan aktarılırken özgün
yapısına olabildiğince bağlı kalınmış ve öğrenciler için “sınav” olgusunun ne anlama geldiğini
ortaya çıkarmak için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın Bulguları
Eğitim araştırmalarında aktif, pasif, ölü ve temel olmak üzere dört faklı metafor türü
bulunmaktadır (Jensen, 2006). Ahıskalı öğrencilerin sınav kavramına ilişkin kullandıkları
metaforun konusu ve kaynağı bütüncül şekilde ele alındığında, “sınav” olgusuna doğrudan
benzeyen (f=13) aktif metafor (test etme ve eğitim seviyesini belirleme vb.); bağlama göre
olumlu ya da olumsuz anlama gelebilen (f=35) pasif metafor (anlayana kolay anlamayana zor;
öğrenene eğlenceli öğrenmeyene sıkıcı gibi yoruma açık ifadeler); sınav olgusunun gerçek
kavramı dışında kullanılan deyimsel kavramlar bir başka ifadeyle (f=12) ölü (dead) metafor
(döner, survivor, bilmece vb. mecâzi kavramlar); sınav olgusunun temel özelliklerini betimleyen
(f=11) temel metafor (gelecekte ne olacağını belirleme, sınav stresi vb.) kullanıldığı bulgusuna
ulaşılmaktadır.
Sınav kavramına yönelik kullanılan metaforların anlamlara göre dağılımı incelendiğinde,
en çok nötr metafor (f=39, %54.93) bulunmakla birlikte, Ahıskalı öğrencilerin sınav kavramına
ilişkin kullandıkları metaforlar ve gerekçelendirmeler birlikte değerlendirildiğinde, olumsuz
metafor sayısının (f=20, %28.17) olumlu metafor sayısından (f=12, %16.90) daha fazla olduğu
göze çarpmaktadır. Bu bulgu doğrultusunda, Ahıskalı öğrencilerin genelde sınav kavramına
ilişkin olumsuz bir bakış açısına sahip oldukları belirtilebilir.
Metaforlar gerekçeleriyle birlikte değerlendirilerek yapılan içerik analizi sonrası, Ahıskalı
öğrenciler, sınav kavramına ilişkin “Zorluk” (f=31), “Heyecan” (f=19), “Adalet” (f=18),
“Gelecek” (f=11), “Öğrenme fırsatı” (f=8), “Kısır döngü” (f=3) ve “Yarış” (f=2) kavramlarına
benzer görüşlerde bulunmaktadırlar. “Öğrenme fırsatı”, “Kısır döngü” ve “Yarış” temalarında
yer alan kodları açıklayabilecek tutarlı alt örüntüler bir başka ifadeyle kategoriler elde
edilemezken, Zorluk” (puan kaygısı, tutarsız yaklaşım, kültürel adaptasyon, bilişsel zorluk,
heyecanın etkisi, dil sorunu), “Heyecan” (merak, mutluluk, korku, bilgi düzeyi, içselleştirme),
“Adalet” (hak etme, emek, otokontrol, terazi) ve “Gelecek” (meslek kaygısı ve hayata yön verme)
temalarında yer alan kodları açıklayabilecek tutarlı alt örüntüler (kategoriler) oluşturulmuştur.
Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri
Ahıskalı öğrencilerin sınav kavramına ilişkin metaforik algılarında, kültür farklılığı, dil
sorunu, kaygı ve heyecanın etkisiyle yakalarını bir türlü bırakmayan yarış aracı gibi gördükleri
sınavlarda zorlanıp puan kaygısı taşıdıkları, geleceklerini şekillendiren sınavların sonuçlarını
merak edip heyecan ve korkuyu bir arada yaşasalar da adil yapılacak sınavlarda çalışarak gayret
gösterenin hakkını alabileceği vurgusunun yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ahıskalı
öğrencilere her ne kadar kısa süreli dil eğitimi verilse de bunun yeterli olmadığı görülmektedir.
Dil sorununun üstesinden gelinebilmesi için hazırlık sınıfı şartının getirilmesinin yanı sıra Türkçe
(tekerleme, şarkı, şiir, kompozisyon) yarışmalar düzenlenebilir. Bunun yanı sıra, Ahıskalı
öğrenciler uyum problemi yaşadıkları için, oryantasyon eğitimine daha fazla önem verilebilir.
Ahıskalı öğrencilerin vurguladığı gibi hak edenin hakkını alabileceği adil bir sınav (öğretmen
yapımı test) geliştirilebilmesi için, öğretmen yapımı testlerde Ahıskalı öğrencilerin sınav

366 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

performanslarını olumsuz yönde etkileyebilecek coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra
zihinsel süreçler ve madde formatlarına aşina olma bakımından eşdeğer olmayan sorulara ve
ifadelere yer vermemeye özen gösterebilir. Ahıskalı öğrenciler için, genelde Türkiye’de öğrenim
gördükleri süre çok kısıtlı olmasına rağmen, Türk öğrencilerle birlikte Temel Eğitimden
Ortaöğretim Geçiş (TEOG) sınavlarından ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) vb.
üniversiteye giriş sınavlarından başarılı olmaları beklenmektedir. Bu durum, Ahıskalı öğrencileri
haksız rekabete sürüklemekte ve onlarda korku ve gelecek kaygısının oluşmasına sebep olduğu
düşünülmektedir. Bu tür yüksek risk içeren (high stakes tests) testler (TEOG, YGS, LYS vb.)
yerine Ahıskalı öğrenciler ilgi, yetenek ve tutumları dikkate alınarak daha başarılı ve mutlu
olabilecekleri alanlara yönlendirebilir.
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GÖÇMEN AİLEYE SAHİP OLAN VE OLMAYAN ERGENLERİN
UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYZING THE HOPELESSNESS LEVELS OF ADOLESCENTS FROM MIGRANT
AND NON-MIGRANT FAMILIES
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Özet
Araştırma, göçmen aileye sahip olan ve olmayan aile çocuklarının umutsuzluk düzeylerinin
incelenmesi, umutsuzluk düzeyleri üzerinde çeşitli değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Erzincan ili Üzümlü merkez ilçede bulunan Üzümlü
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Üzümlü Anadolu Lisesinde öğrenim gören Ahıska Türkü göçmen
aile çocukları ile göçmen olmayan aile çocuklarından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen
çocuklar dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocuklar ve ailelerine ilişkin bilgileri elde etmek
amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile umutsuzluk düzeylerini belirlemek
amacıyla Beck ve arkadaşları (1974) tarafından geliştirilen ve Durak (1994) tarafından uyarlama çalışması
yapılan Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; göçmen olan ve olmayan ergenlerin
umutsuzluk düzeyleri üzerinde göçmen olma durumu, göçmen olma durumu ile baba öğrenim durumu
etkileşimi, cinsiyet ve kardeş sayısının anlamlı olduğu belirlenirken; göçmen olma durumu ile cinsiyet
etkileşimi, göçmen olma durumu ile aile tipi etkileşimi, göçmen olma durumu ile doğum sırası etkileşimi,
göçmen olma durumu ile kardeş sayısı etkileşimi, göçmen olma durumu ile sınıf düzeyi, göçmen olma
durumu ile anne öğrenim durumu ve göçmen olma durumu ile aylık gelir etkileşiminin, doğum sırası, sınıf
düzeyi, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu ve aylık gelirin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göçmen aile çocukları, umutsuzluk, iki yönlü varyans analizi
Abstract
The purpose of the study is to analyze the hopelessness levels of children of migrant and non-migrant
families and to determine whether or not various variables create a difference on hopelessness levels. The
children determined by using simple random sampling method among those, who were studying in Üzümlü
Vocational and Technical Anatolian High School and Üzümlü Anatolian High School located in Üzümlü
central district in Erzincan province and were the children of Meskhetian Turkic migrant families and nonmigrant families, were included in the study. A personal information form, developed by the researchers,
to obtain information about the children and their families included in the study as well as Beck
Hopelessness Scale developed by Beck et al., (1974) and adapted by Durak (1994) in order to determine
their hopelessness levels were used. As a result of the study; it was determined that status of being a
migrant, interaction of being a migrant and father’s educational background, gender and number of siblings
were significant on hopelessness levels of migrant and non-migrant adolescents; whereas, interaction of
being a migrant and gender, interaction of being a migrant and family type, interaction of being a migrant
and order of birth, interaction of being a migrant and number of siblings, interaction of being a migrant and
class level, interaction of being a migrant and mother’s educational background and interaction of being a
migrant and monthly income as well as order of birth, class level, mother’s educational background, father’s
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educational background and monthly income caused no significant difference.
Keywords: Children of migrant families, hopelessness, two-way analysis of variance

Giriş
Göç, uzun yıllar boyunca gerçekleşen ve günümüzde artarak devam eden bir sorundur.
Birleşmiş Milletler (BM)’ in 2006 yılı verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık % 3’ü
doğdukları ülkeden başka bir ülkede bulunmaktadır. Bu oranın gelecekte artacağı ve 2050 yılında
dünyada yaklaşık 230 milyon göçmen olacağı belirtilmektedir (Hocaoğlu, 2014). Göç İdaresi
Genel Müdürlüğünün 2015 yılı verilerine göre ülkemize 1922’den günümüze kadar 2.5
milyondan fazla kişi göç etmiştir. Savaşlar, işsizlik, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı, doğal
afetler ve salgın hastalıklar göçün en önemli nedenleri arasında görülmektedir (Demirel ve Çopur,
2016).
Bireylerin çeşitli bölgeler arasındaki hareketliliği sonucu ortaya çıkan ve sosyal bir değişim
süreci olan göç olayı beraberinde çeşitli faktörleri getirmektedir. Bu faktörlerden en önemlisi göç
eden bireyin yaşamını sürdürmeye başladığı yeni toplumun kültürü ve bu kültüre uyum sürecidir.
Yeni yaşam biçimine uyum süreci bireyde yalnızlık, sosyal izolasyon, yabancılık, pişmanlık ve
kendini değersiz görme gibi duyguların yaşanmasına neden olabilmektedir (Tuzcu ve Bademli,
2014).
Göçün nedenleri, göç edilen yer, göç edilen yerde kalınacak süre, göç ederken yaşanan
duygular ve terk edilen yerde bıraktıkları yakınları ve işleri, göç edilen yere uyum süreçleri ve
burada karşılaştıkları durumlar göçmenlerin psikolojik sağlığı için oldukça önemlidir. Göç ile
birlikte birey çok hassas bir dönem geçirebilir, yaşayabileceği sosyal izolasyon nedeniyle
doyurucu sosyal ilişkiler kuramayabilir ve yeni ortamın getirdiği olanakların farkına
varamayabilir. Yeni yerde yaşanılan olaylar ve hissedilen duygular göçmende kriz oluşumuna
neden olabilir (Erol ve Ersever, 2014).
Türkiye, göç olaylarının yoğun bir şekilde görüldüğü ülkelerdendir. Komşu ülkelerde
yaşanan sorunlar göç olaylarından daha çok etkilenmemize neden olmaktadır. Bu ülkelerde
yaşanan bu sorunlar, ülkemizin sahip olduğu coğrafi yapısından dolayı düzensiz göçlerin
yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Türkiye’nin farklı kültürden gelen insanlara kucak açan
sosyo-kültürel yapısı da göçmenlerin ülkeye yerleşmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca,
Türkiye’nin sahip olduğu stratejik konumu, göçmenlerin gelişmiş ülkelere geçiş yapmalarını
kolaylaştırmakta ve dolayısıyla Türkiye’de daha fazla göçmenin düzensiz ve kontrolsüz bir
şekilde bulunmasına neden olmaktadır.
Ülkemize birçok bölgeden göçmen gelmektedir. Bu topluluklardan birisi de Ahıska
Türkleridir. Ahıska Türkleri 1989 yılında yaşanan Fergana Olayları sonrasında, özellikle
Türkiye’ye göç etme isteklerini ilgili Sovyet makamlarına bildirmişlerdir. Sovyetler Birliği,
Türkiye’nin kabul etmesi halinde böyle bir göçe izin verilebileceğini belirtmiştir. Türkiye, Ahıska
Türkleri’nin isteklerine uygun olarak, millî birliklerini koruma ve devam ettirebilmeleri için kendi
topraklarında veya başka bir yerde topluca yerleştirilmeleri için gerekli girişimlerde bulunulması
gerektiğini savunmuştur. Ancak bu durum gerçekleşemediğinden Türkiye’ye göç süreci
başlamıştır (Anonim, 2016).
1944 yılında anavatanlarından sürgün edilen Ahıska Türkleri birçok ülkede göçmen olarak
yaşamaktadırlar (Hasanoğlu, 2016). Ahıska Türkleri, 1944 yılında Stalin tarafından Orta Asya
cumhuriyetlerine sürülmüştür. Bu sürgün, Ahıska Türkleri için vatansız bir halka dönüşmenin ve
sonu gelmeyen bir zulmün başlangıcı olmuştur. Bundan sonra Özbekistan’da 1989 yılında
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yaşanan Fergana olayları gerekçe gösterilerek ikinci kez sürgün edilmiş, dokuz ayrı ülkeye
dağılmışlardır. Yerleştirildikleri ülkelerden biri de Ukrayna’dır. Ahıskalıların yaşamları, yakın
geçmişte Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan politik gerilim nedeniyle bir kez daha sarsılmıştır.
Bu iki ülke arasında yaşanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesiyle birlikte, can güvenliği
kalmayan toplam 677 aile, Türkiye’ye göç talebinde bulunmuşlardır. Bu talepleri kabul edilmiş,
ilk göçmen grubu 2015 yılının sonunda Türkiye’ye gelmiş, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine
yerleştirilmiştir (Akpınar, 2016). Ahıskalı göçmenlerin bu yerleşim bölgesine göç süreçleri
devam etmektedir. Ahıskalıların bitmeyen göç serüvenleri, ailelerin geleceğe yönelik umutlarını
ve beklentilerini düşürebilmektedir. Göçmen ailelerin yaşadıkları bu duygular, çocuklarının da
umutsuzluk duygularının artmasına neden olabilmektedir.
Göçmen çocuklar, yerli çocuklara göre daha fazla risk grubunda bulunmakta ve göç
ettikleri bölgelerde daha çok kötü muameleyle karşı karşıya kalabilmektedirler (Dettlaff ve
Johnson, 2011). Göçmen aile çocuklarının göç ettikleri yerde yaşadıkları yeni ortama uyum
sağlama güçlüğü, arkadaş yoksunluğu, dil sorunları ve tekrar göçe maruz kalma endişeleri gibi
problemler umutsuzluk düzeylerini etkileyebilir. Göçmenlerin yeni yaşama uyum sağlama
çabalarında destek bulamamaları da kendilerini değersiz hissetmelerine ve umutsuzluklarının
artmasına neden olabilir (Janta ve Harte, 2016). Göçmen çocukların umutsuzluk düzeylerinin
incelenmesi, çocukların göç ettikleri bölgelerde topluma uyumlu birey olarak yetişmesinde,
geleceğe yönelik kaygılarının azaltılmasında ve bulundukları bölgelerde kendilerini güvende
hissetmeleri için çalışmaların yapılmasında etkili olabilecektir. Bu amaçla araştırmada çocukların
umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan bu araştırmada, göçmen olan ve olmayan aile
çocuklarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi, umutsuzluk düzeyleri üzerinde cinsiyet, aile
tipi kardeş sayısı, doğum sırası, sınıf düzeyi, anne ve baba öğrenim durumu gibi değişkenlerin
farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Erzincan ili Üzümlü ilçesinde bulunan liselerin 9., 10., 11. ve 12.
sınıfına devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmaya Erzincan ili Üzümlü merkez ilçede
bulunan Üzümlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Üzümlü Anadolu Lisesinde öğrenim gören
Ahıska Türkü göçmen aile çocukları ile göçmen olmayan aile çocuklarından basit tesadüfi
örnekleme yöntemi ile belirlenen ergenler dahil edilmiştir. Araştırmaya 40 göçmen aile çocuğu,
60 göçmen olmayan aile çocuğu olmak üzere toplam 100 ergen dahil edilmiştir. Örneklem
belirlenirken ergenlerin herhangi bir engeli olmama ve araştırmaya gönüllü olarak katılma
durumu dikkate alınmıştır.
Araştırmaya dahil edilen ergenlere ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’ de sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya dahil edilen ergenlere ilişkin demografik özellikler
Değişken

Kategori

Cinsiyet

Kız
Erkek
Toplam

Göçmen
Olan
n
%
17
42,5
23
57,5
40
100

Göçmen
Olmayan
n
%
41
68,3
19
31,7
60
100

Toplam
n
58
42
100

%
58,0
42,0
100
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Sınıf
Düzeyi

Aile Tipi

Doğum
sırası
Kardeş
sayısı

5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
Toplam
Çekirdek
Geniş
Toplam
İlk çocuk
Ortanca ya da ortancalardan biri
Son çocuk
Toplam
2 ve daha az
3 ve daha fazla
Toplam

12
12
10
6
40
22
18
40
15
13
12
40
17
23
40

30,0
30,0
25,0
15,0
100
55,0
45,0
100
37,5
32,5
30,0
100
42,5
57,5
100

7
20
15
18
60
40
20
60
20
22
18
60
21
39
60

11,7
33,3
25,0
30,0
100
66,7
33,3
100
33,3
36,7
30,0
100
35,0
65,0
100

19
32
25
24
100
62
38
100
35
35
30
100
38
62
100

19,0
32,0
25,0
24,0
100
62,0
38,0
100
35,0
35,0
30,0
100
38,0
62,0
100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya dahil edilen ergenlerin % 58’inin kız, % 42’sinin erkek
olduğu; % 19’unun beşinci sınıf, % 32’sinin altıncı sınıf, % 25’inin yedinci sınıf ve % 24’ünün
sekizinci sınıf olduğu belirlenmiştir. Aile tipine bakıldığında çoğunluğunun çekirdek aileye sahip
olduğu, ergenlerin benzer oranlarda ortanca doğum sıralarına sahip oldukları ve kardeş sayılarının
en çok oranla % 62’sinin üç ve daha fazla kardeşe sahip oldukları görülmektedir.
Araştırmaya dahil edilen ergenlerin anne ve babalarına ilişkin demografik bilgiler Tablo 2’
de sunulmuştur.
Tablo 2. Araştırmaya dahil edilen ergenlerin anne ve babalarına ilişkin demografik özellikler

Değişken
Anne öğrenim
durumu
Baba öğrenim
durumu

Ailenin aylık geliri

İlkokul ve altı
Ortaokul ve üstü

Göçmen
Olan
n
%
7
17,5
33
82,5

Göçmen
Olmayan
n
%
48
80,0
12
20,0

n
55
45

%
55,0
45,0

Toplam

40

100

60

100

100

100

İlkokul ve altı
Ortaokul ve üstü
Toplam
Asgari ücret ve
atında
Asgari ücret
üstünde
Toplam

8
32
40

20,0
80,0
100

36
24
60

60,0
40,0
100

44
56
100

44,0
56,0
100

27

67,5

46

76,7

73

73,0

13

32,5

14

23,3

27

27,0

40

100

60

100

100

100

Kategori

Toplam

Tablo 2 incelendiğinde anne öğrenim durumunun ilkokul ve altında, baba öğrenim
durumunun ortaokul ve üstünde ve ailenin aylık gelirinin asgari ücret ve altında yoğunlaştığı
görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada ergenlerin kendilerine ve ailelerine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla
araştırmacı tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu” ve çocukların umutsuzluk düzeylerini
değerlendirmek amacıyla Beck ve arkadaşları (1974) tarafından geliştirilen ve Demir (1989)
tarafından uyarlama çalışması yapılan Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır.
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Genel Bilgi Formu
Araştırmada ergenlerin kendilerine ve ailelerine ilişkin bazı bilgileri toplayabilmek
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ve cinsiyet, aile tipi, doğum sırası, kardeş sayısı, sınıf
düzeyi, anne ve baba öğrenim durumu ve aile aylık gelirini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan
“Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Beck Umutsuzluk Ölçeği
Beck Umutsuzluk Ölçeği, bireyin geleceğe yönelik olumsuz beklentilerini ölçmek
amacıyla Beck, Weissman, Lester ve Trexler Tarafından 1974 yılında geliştirilmiştir. Daha sonra
Durak ölçek üzerinde çalışmış; ölçeğin geçerliliğine, güvenilirliğine ve faktör yapısına ilişkin
daha ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Ölçek, 20 maddeden oluşan, 0-1 arasında puanlanan bir
ölçektir. Maddeler doğru- yanlış şeklinde yanıtlanmaktadır. Doğru yanıt için 1 puan, yanlış yanıt
için 0 puan verilmektedir. Alınan puanlar yüksek olduğunda bireydeki umutsuzluğun yüksek
olduğu kabul edilir. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .86 olarak tespit edilmiştir.
Yapılan farklı çalışmalarda da ölçeğin güvenilir olduğu tespit edilmiştir (Perczel-Forintos ve
diğerleri, 2010; Durak, 1994; Dilbaz ve Seber, 1993). Ölçeğin bu araştırma için Cronbach alpha
güvenirlik katsayısı ise .74 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha değerinin .70 ve üstünde olması
ölçeğin güvenilirliği için yeterli görülen katsayıdır (Durmuş ve ark, 2016).
Veri Toplama Yöntemi
Araştırmaya dahil edilen ergenler için Beck Umutsuzluk Ölçeği, 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında Erzincan ili Üzümlü merkez ilçede bulunan Üzümlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ve Üzümlü Anadolu Lisesinde öğrenim gören Ahıska Türkü göçmen aile çocukları ile göçmen
olmayan aile çocuklarına uygulanmıştır. Araştırma için katılımcılardan sözel, kurumlardan yazılı
izin alınmıştır. Ergenlere araştırmayla ilgili bilgiler verildikten sonra ölçeği doldurmaları
istenmiştir. Ölçek ergenler tarafından doldurulduktan sonra toplanmış ve kontrol edilmiştir. Eksik
doldurulan ölçekler tekrar ergenlere verilerek tamamlanması istenmiştir.
Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi
Verilerin değerlendirilmesi ve analizi iki aşamada gerçekleşmiştir. Öncelikle Beck
Umutsuzluk Ölçeği puanı elde edilmiş, daha sonra da bu puanlarla diğer değişkenler istatistiksel
açıdan karşılaştırılmıştır. Genel bilgi formu ve umutsuzluk ölçeği kullanılarak toplanan veriler
SPSS istatistik programı ile bilgisayara kaydedilmiştir.
Araştırmaya dahil edilen ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan
bu araştırmanın analizleri için öncelikle Beck Umutsuzluk Ölçeğinden elde edilen puanların
normal dağılıp dağılmadığı test etmek amacıyla ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin dağılımına
ait histogram ve Q-Q plot grafikleri çizilmiştir. Histogram ve Q-Q plot grafiklerinin normal
dağılımı işaret eden çizgiye yakın oldukları saptanmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi ile de
normallik test edilmiştir. Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarının anlamlı olduğu belirlenmiştir
(p< .05). Bu nedenle dağılımın normalliğine karar vermede son olarak çarpıklık ve basıklık
değerlerine bakılmıştır. Umutsuzluk düzeylerinin dağılımına ilişkin çarpıklık değeri .535;
basıklık değeri ise -.752 olarak belirlenmiştir. Elde edilen iki değer de ölçüt değer olan -1 ile +1
aralığında olduğu için umutsuzluk düzeylerinin normal dağıldığı sonucuna varılmıştır. Bu
nedenle parametrik testlerin kullanıldığı bu araştırmada araştırmaya katılan ergenlerin
umutsuzluk düzeylerinin göçmen olma durumları ile birlikte çeşitli demografik özelliklerine göre
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farklılaşıp farklılaşmadığı t testi ve İki Yönlü Varyans Analizi ile belirlenmiştir. Analizler
öncesinde veri setinde kayıp değer ve uç değer incelemesi yapılmıştır. Herhangi bir kayıp değer
ve uç değere rastlanmamıştır. Yapılacak istatistiklerde anlamlılık düzeyi olarak .05 seçilmiştir.
Kategori sayısı 2’den fazla olan değişkenlerde grup farklılıklarının belirlenmesinde post hoc
testlerinden Bonferroni testi yapılmıştır.
Bulgular
Araştırmada, göçmen olan ve olmayan ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi,
umutsuzluk düzeyleri üzerinde çeşitli değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Araştırmada ilk olarak, çeşitli sosyo-demografik değişkenlere ve ergenlerin umutsuzluk
düzeylerini belirlemeye yönelik Beck Umutsuzluk Ölçeği puanları değerlendirilmiş ve gruplar
arasındaki farklılığa göre incelenmiştir. Bu bölümde, yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiş, bu
sonuçlara ilişkin toplanan veriler ve verilerin istatistiksel çözümlemeleri çizelgeler halinde
sunulmuştur.
Çizelge 3.1. Araştırmaya dahil edilen ergenlerin göçmen olma durumlarına göre umutsuzluk
puanlarına ilişkin standart sapma ve t testi sonuçları
Göçmen Olma
Durumu
Göçmen olan
Göçmen olmayan

N

X

SS

sd

t

p

40
60

8,4216
6,7070

3,46622
4,19666

98

2.141

.035*

Çizelge 3.1 incelendiğinde araştırmaya dahil edilen ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin
göçmen olup olmama durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (t98=-2.002,
p<.05). Söz konusu farklılığa bakıldığında, göçmen olan ergenlerin umutsuzluk puanlarının ( X
= 8.42), göçmen olmayan çocukların umutsuzluk puanlarından ( X = 6.70) anlamlı düzeyde
yüksek olduğu dikkat çekmektedir.
Çizelge 3.2. Göçmen olan ve olmayan ergenlerin cinsiyetlerine göre umutsuzluk puanlarına ilişkin
ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma
Durumu *Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Varyans Bileşenleri
Cinsiyet
Göçmen olma durumu
Göçmen olma durumu
*Cinsiyet

Umutsuzluk Düzeyi Puanları
X
Göçmen Olan
17
7,2375
23
9,2967
40
8,4216
Göçmen Olmayan
41
6,0263
19
8,1760
60
6,7070
TOPLAM
58
6,3813
42
8,7897
100
7,3928
Kareler
Kareler
sd
F
Toplamı
Ortalaması
98,785
1
98,785
6,744
30,326
1
30,326
2,070
N

,046

1

,046

,003

SS
4,28405
2,46311
3,46622
4,51286
3,02279
4,19666
4,44442
2,75421
3,99270
p
,011*
,153
,956
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Hata
Toplam

1406,229
7043,636

96
100

14,648

Çizelge 3.2’de göçmen olan ve göçmen olmayan ergenlerin cinsiyetlerine göre umutsuzluk
düzeylerine ait ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları görülmektedir. Çizelge
3.2’de görüldüğü gibi, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma durumunun (F196=2.070, p>.05) anlamlı farklılaşma oluşturmadığı belirlenirken, cinsiyetin (F1-96=.6.744, p<.05)
anlamlı farklılık oluşturduğu saptanmıştır. Cinsiyet ile göçmen olma durumu etkileşiminin ise (F196=.003, p>.05) ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Ortalamalar incelendiğinde, erkek ergenlerin kız ergenlere göre umutsuzluk düzeylerinin
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 3.3. Göçmen olan ve olmayan ergenlerin aile tiplerine göre umutsuzluk puanlarına ilişkin
ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma
Durumu *Aile Tipi
Çekirdek
Geniş
Toplam
Çekirdek
Geniş
Toplam
Çekirdek
Geniş
Toplam
Varyans Bileşenleri
Aile tipi
Göçmen olma durumu
Göçmen olma durumu
*Aile tipi
Hata
Toplam

Umutsuzluk Düzeyi Puanları
X
Göçmen Olan
22
7,9625
18
8,9826
40
8,4216
Göçmen Olmayan
40
7,0855
20
5,9500
60
6,7070
TOPLAM
62
7,3967
38
7,3865
100
7,3928
Kareler
Kareler
sd
F
Toplamı
Ortalaması
,076
1
,076
,005
86,841
1
86,841
5,632
N

26,399

1

26,399

1480,181
7043,636

96
100

15,419

SS
3,92367
2,81771
3,46622
4,32334
3,92663
4,19666
4,17482
3,73098
3,99270
p
,944
,020*

1,712

,194

Çizelge 3.3’de göçmen olan ve göçmen olmayan ergenlerin aile tiplerine göre umutsuzluk
düzeylerine ait ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları görülmektedir. Çizelge
3.3’de görüldüğü gibi, çocukların umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma durumunun (F196=5.632, p<.05) anlamlı farklılaşma oluşturduğu gözlenirken, aile tipinin (F1-96=.005, p>.05)
anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Aile tipi ile göçmen olma durumu etkileşiminin (F196=1.712, p>.05) ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Çizelge 3.4. Göçmen olan ve olmayan ergenlerin doğum sırasına göre umutsuzluk puanlarına ilişkin
ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma
Durumu *Doğum
Sırası

Umutsuzluk Düzeyi Puanları

X

N

SS

Göçmen Olan
İlk çocuk
Ortanca ya da
ortancalardan biri
Son çocuk
Toplam

15

7,1669

3,55324

13

10,1799

3,59722

12
40

8,0849
8,4216

2,54716
3,46622
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Göçmen Olmayan
İlk çocuk
Ortanca ya da
ortancalardan biri
Son çocuk
Toplam

20

5,8627

3,53329

22

7,0374

4,57952

18
60

7,2413
6,7070

4,47014
4,19666

İlk çocuk
Ortanca ya da
ortancalardan biri
Son çocuk
Toplam

35

6,4217

3,55021

35

8,2047

4,46024
3,78832
3,99270
F

p

2,438
4,900

,093
,029*

,775

,464

TOPLAM

Varyans Bileşenleri
Doğum sırası
Göçmen olma durumu
Göçmen olma durumu
*Doğum sırası
Hata
Toplam

30
100
Kareler
Toplamı
73,683
74,055

sd
2
1

7,5787
7,3928
Kareler
Ortalaması
36,842
74,055

23,419

2

11,710

1420,713
7043,636

94
100

15,114

Çizelge 3.4’de göçmen olan ve göçmen olmayan ergenlerin doğum sırasına göre
umutsuzluk düzeylerine ait ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
görülmektedir. Çizelge 3.4’de görüldüğü gibi, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun (F1-94=4.900, p<.05) anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenirken, doğum sırasının (F294=2.438, p>.05) anlamlı farklılaşma oluşturmadığı saptanmıştır. Doğum sırası ile göçmen olma
durumu etkileşiminin (F2-94=.775, p>.05) ise ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık
oluşturmadığı saptanmıştır.
Çizelge 3.5. Göçmen olan ve olmayan ergenlerin kardeş sayısına göre umutsuzluk puanlarına ilişkin
ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma
Umutsuzluk Düzeyi Puanları
Durumu *Kardeş
N
SS
X
Sayısı
Göçmen Olan
2 ve daha az
17
9,1585
3,21787
3 ve daha fazla
23
7,8768
3,61083
40
8,4216
3,46622
Toplam
Göçmen Olmayan
2 ve daha az
21
8,2381
5,22403
3 ve daha fazla
39
5,8826
3,31487
60
6,7070
4,19666
Toplam
TOPLAM
2 ve daha az
38
8,6499
4,40958
3 ve daha fazla
62
6,6224
3,53422
100
7,3928
3,99270
Toplam
Kareler
Kareler
Varyans Bileşenleri
sd
F
p
Toplamı
Ortalaması
Kardeş sayısı
75,353
1
75,353
5,109
,026*
Göçmen olma durumu
48,390
1
48,390
3,281
,073
Göçmen olma durumu
6,568
1
6,568
,445
,506
*Kardeş sayısı
Hata
1415,882
96
14,749
Toplam
7043,636
100

Çizelge 3.5’de göçmen olan ve göçmen olmayan ergenlerin kardeş sayısına göre
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umutsuzluk düzeylerine ait ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
görülmektedir. Çizelge 3.5’de görüldüğü gibi, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun (F1-96=3.281, p>.05) anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenirken, kardeş sayısının
(F1-96=5.109, p<.05) anlamlı farklılaşma oluşturduğu saptanmıştır. Kardeş sayısı ile göçmen olma
durumu etkileşiminin (F1-94=.445, p>.05) ise ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık
oluşturmadığı saptanmıştır. Ortalamalar incelendiğinde, iki ve daha az kardeşe sahip olan
ergenlerin, üç ve daha fazla kardeşe sahip olan ergenlere göre umutsuzluk düzeylerinin
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 3.6. Göçmen olan ve olmayan ergenlerin sınıf düzeylerine göre umutsuzluk puanlarına
ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma
Umutsuzluk Düzeyi Puanları
Durumu *Sınıf
N
SS
X
Düzeyi
Göçmen Olan
9.sınıf
12
8,4318
3,18646
10.sınıf
12
7,3294
3,74867
11.sınıf
10
8,4151
3,03004
12.sınıf
6
10,5962
3,92389
40
8,4216
3,46622
Toplam
Göçmen Olmayan
9.sınıf
7
7,0364
4,16445
10.sınıf
20
6,8172
3,88029
11.sınıf
15
6,6000
4,70258
12.sınıf
18
6,5458
4,45717
60
6,7070
4,19666
Toplam
TOPLAM
9.sınıf
19
7,9177
3,53045
10.sınıf
32
7,0092
3,77864
11.sınıf
25
7,3260
4,14325
12.sınıf
24
7,5584
4,60879
100
7,3928
3,99270
Toplam
Kareler
Kareler
Varyans Bileşenleri
sd
F
p
Toplamı
Ortalaması
Sınıf düzeyi
25,780
3
8,593
,540
,656
Göçmen olma durumu
80,734
1
80,734
5,076
,027*
Göçmen olma durumu
35,886
3
11,962
,752
,524
*Sınıf düzeyi
Hata
1463,342
92
15,906
Toplam
7043,636
100

Çizelge 3.6’da göçmen olan ve göçmen olmayan ergenlerin sınıf düzeylerine göre
umutsuzluk düzeylerine ait ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
görülmektedir. Çizelge 3.6’da görüldüğü gibi, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun (F1-92=5.076, p<.05) anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenirken, sınıf düzeyinin (F392=.540, p>.05) anlamlı farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir. Sınıf düzeyi ile göçmen olma
durumu etkileşiminin (F3-92=.752, p>.05) ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık
oluşturmadığı saptanmıştır.
Çizelge 3.7. Göçmen olan ve olmayan ergenlerin anne öğrenim durumuna göre umutsuzluk
puanlarına ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma
Durumu *Anne
Öğrenim Durumu

Umutsuzluk Düzeyi Puanları
N

X

SS
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Göçmen Olan
İlkokul ve altı
Ortaokul ve üstü
Toplam

7
33
40

İlkokul ve altı
Ortaokul ve üstü
Toplam

48
12
60

İlkokul ve altı
Ortaokul ve üstü
Toplam

55
45
100
Kareler
Toplamı
8,195
21,701

7,2441
8,6713
8,4216

3,61244
3,43925
3,46622

6,6910
6,7712
6,7070

4,30389
3,91311
4,19666
4,19606
3,62666
3,99270
F

p

1
1

6,7614
8,1646
7,3928
Kareler
Ortalaması
8,195
21,701

,526
1,393

,470
,241

6,542

1

6,542

,420

,519

1495,849
7043,636

96
100

15,582

Göçmen Olmayan

TOPLAM

Varyans Bileşenleri
Anne öğrenim durumu
Göçmen olma durumu
Göçmen olma durumu
*Anne öğrenim durumu
Hata
Toplam

sd

Çizelge 3.7’de göçmen olan ve göçmen olmayan ergenlerin anne öğrenim durumuna göre
umutsuzluk düzeylerine ait ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
görülmektedir. Çizelge 3.7’de görüldüğü gibi, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun (F1-96=1.393, p>.05), anne öğrenim durumunun (F1-96=.526, p>.05) ve anne öğrenim
durumu ile göçmen olma durumu etkileşiminin ise (F1-96=.420, p>.05) çocukların umutsuzluk
düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Çizelge 3.8. Göçmen olan ve olmayan ergenlerin baba öğrenim durumuna göre umutsuzluk
puanlarına ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma
Durumu *Baba
Öğrenim Durumu

Umutsuzluk Düzeyi Puanları

X

N

SS

Göçmen Olan
İlkokul ve altı
Ortaokul ve üstü
Toplam

8
32
40

İlkokul ve altı
Ortaokul ve üstü
Toplam

36
24
60

İlkokul ve altı
Ortaokul ve üstü
Toplam

44
56
100
Kareler
Toplamı
,420
33,092

6,9060
8,8005
8,4216

3,60209
3,38296
3,46622

7,5880
5,3856
6,7070

4,59423
3,16582
4,19666
4,40035
3,68095
3,99270
F

p

1
1

7,4640
7,3370
7,3928
Kareler
Ortalaması
,420
33,092

,029
2,245

,137
,866

74,364

1

74,364

5,046

,027*

1414,861
7043,636

96
100

14,738

Göçmen Olmayan

TOPLAM

Varyans Bileşenleri
Anne öğrenim durumu
Göçmen olma durumu
Göçmen olma durumu
*Baba öğrenim durumu
Hata
Toplam

sd
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Çizelge 3.8’de göçmen olan ve göçmen olmayan ergenlerin baba öğrenim durumuna göre
umutsuzluk düzeylerine ait ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
görülmektedir. Çizelge 3.8’de görüldüğü gibi, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun (F1-96=2.245, p>.05) ve baba öğrenim durumunun (F1-96=.029, p>.05) anlamlı
farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir. Anne öğrenim durumu ile göçmen olma durumu
etkileşiminin ise (F1-96=5.046, p<.05) ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık
oluşturduğu saptanmıştır.
Çizelge 3.9. Göçmen olan ve olmayan ergenlerin ailelerinin aylık gelirine
puanlarına ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
Göçmen Olma
Umutsuzluk Düzeyi Puanları
Durumu *Aylık
N
X
Gelir
Göçmen Olan
Asgari ücret ve
27
8,3570
altında
Asgari ücret üstünde
13
8,5556
40
8,4216
Toplam
Göçmen Olmayan
Asgari ücret ve
46
6,5669
altında
Asgari ücret üstünde
14
7,1674
60
6,7070
Toplam
TOPLAM
Asgari ücret ve
73
7,2290
altında
Asgari ücret üstünde
27
7,8358
100
7,3928
Toplam
Kareler
Kareler
Varyans Bileşenleri
sd
F
Toplamı
Ortalaması
Aylık gelir
3,082
1
3,082
,197
Göçmen olma durumu
48,771
1
48,771
3,114
Göçmen olma durumu
,780
1
,780
,050
*Aylık gelir
Hata
1503,459
96
15,661
Toplam
7043,636
100

göre umutsuzluk

SS

3,80040
2,77948
3,46622
4,05211
4,77456
4,19666
4,02927
3,93236
3,99270
p
,658
,081
,824

Çizelge 3.9’da göçmen olan ve göçmen olmayan ergenlerin ailelerinin aylık gelirine göre
umutsuzluk düzeylerine ait ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
görülmektedir. Çizelge 3.9’da görüldüğü gibi, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun (F1-96=3.114, p>.05), ailenin aylık gelirinin (F1-96=.197, p>.05) ve ailenin aylık geliri
ile göçmen olma durumu etkileşiminin (F1-96=.050, p>.05) ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde
anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Tartışma
Bu çalışma ile göçmen olan ve olmayan ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi,
umutsuzluk düzeyleri üzerinde cinsiyet, aile tipi, doğum sırası, kardeş sayısı, sınıf düzeyi, anne
öğrenim ve baba öğrenim durumu ve aile aylık geliri gibi değişkenlerin anlamlı düzeyde farklılık
yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın birinci bulgusunda, araştırmaya dahil edilen ergenlerin umutsuzluk
düzeylerinin göçmen olma durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Söz
konusu farklılığa bakıldığında, göçmen olan ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin, göçmen
olmayan ergenlerin umutsuzluk düzeylerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu dikkat
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çekmektedir. Göçmen olanlar aleyhine farklılık oluşması, göçmen aile çocuklarının doğdukları
ve yaşadıkları yerden başka bir bölgeye gelmelerinden dolayı karşılaştıkları sorunlarla
açıklanabilir. Göçmenlerle ilgili yapılan bir araştırmada göçmenlerin % 67,4’ü geleceğe umutla
baktığını, % 12,9’u geleceğe umutla bakmadığını, % 19,7’si geleceğe kısmen umutla baktığı
saptanmıştır (Apak, 2015).
Araştırmanın ikinci bulgusunda, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun farklılık oluşturmadığı, cinsiyetin ise anlamlı farklılık oluşturduğu saptanmıştır.
Cinsiyet ile göçmen olma durumu etkileşiminin ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı
farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Cinsiyete göre erkekler aleyhine umutsuzluk düzeylerinde
farklılık oluşmasında, ergenlerin geleceğe yönelik planlarının şekillenmeye başlaması ve özellikle
erkek çocukların meslek seçimi kaygılarının daha çok olması ile açıklanabilir. Yiğiter ve Kuru
(2016) ve Sarı (2016) lise öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada cinsiyete göre umutsuzluk
düzeyleri arasında anlamlı farklılaşma tespit edememişlerdir. Tümkaya (2005) ise yaptığı
araştırmada kız ve erkek öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı bir
farklılaşma olmadığını belirtmiştir.
Araştırmanın üçüncü bulgusunda, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun anlamlı farklılaşma oluşturduğu gözlenirken, aile tipinin anlamlı farklılık
oluşturmadığı belirlenmiştir. Aile tipi ile göçmen olma durumu etkileşiminin ise ergenlerin
umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Bu sonuç, aile tipinin
ergenlerin umutsuzluk düzeyleri üzerinde etkili olmadığını, ailedeki bireylerin geleceğe ilişkin
algıları, ailelerin çocuklarını destekleme konusundaki tutumları gibi etmenlerin umutsuzluk
düzeylerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir.
Araştırmanın dördüncü bulgusunda, ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenirken, doğum sırasının anlamlı farklılaşma
oluşturmadığı saptanmıştır. Doğum sırası ile göçmen olma durumu etkileşiminin ise ergenlerin
umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Araştırmanın beşinci bulgusunda ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenirken, kardeş sayısının anlamlı farklılaşma
oluşturduğu saptanmıştır. Kardeş sayısı ile göçmen olma durumu etkileşiminin ise ergenlerin
umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. İki ve daha az kardeşe
sahip olan çocukların üç ve daha fazla kardeşe sahip olan çocuklara göre umutsuzluk düzeylerinin
anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, kardeş sayısı fazla olan
çocukların kendilerini daha güvende hissettikleri ve destek buldukları yakınlarının fazla
olmasının çocukların umutsuzluk düzeyini azaltabileceğini düşündürmektedir. Bayram ve
diğerleri (2016) yaptıkları araştırmada kardeş sayısına göre umutsuzluk düzeylerinin
farklılaşmadığını saptamışlardır.
Araştırmanın altıncı bulgusunda ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenirken, sınıf düzeyinin anlamlı farklılık
oluşturmadığı gözlenmiştir. Sınıf düzeyi ile göçmen olma durumu etkileşiminin ergenlerin
umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Sınıf düzeyine göre
farklılık oluşmamasında, çocukların sınıf düzeylerinin birbirine yakın olması nedeniyle benzer
sosyal ve duygusal gelişime sahip olmaları ve aynı ortamlarda eğitim görmeleriyle açıklanabilir.
Tümkaya ve diğerleri (2011) lise öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada, sınıf düzeyine göre
umutsuzluk puanlarının anlamlı olarak farklılaşmadığını tespit etmişlerdir.
Araştırmanın yedinci bulgusunda ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
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durumunun, anne öğrenim durumunun ve anne öğrenim durumu ile göçmen olma durumu
etkileşiminin ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Araştırmanın sekizinci bulgusunda ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma durumunun
ve baba öğrenim durumunun anlamlı farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir. Baba öğrenim durumu
ile göçmen olma durumu etkileşiminin ise ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık
oluşturduğu saptanmıştır. Anne ve baba öğrenim durumu ne olursa olsun, anne ve babanın
çocuklarını güvende hissedebilecekleri şekilde desteklemeleri, onlara rehberlik etmeleri ve
geleceğe yönelik imkanlar sunmalarının umutsuzluk düzeylerinde etkili olabileceği söylenebilir.
Deveci ve diğerleri (2011) mesleki eğitim merkezinde bulunan öğrencilerin umutsuzluk
düzeylerinde anne ve baba eğitim durumunun anlamlı farklılaşma oluşturmadığını belirlemiştir.
Araştırmanın son bulgusunda ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde göçmen olma
durumunun, ailenin aylık gelirinin ve ailenin aylık geliri ile göçmen olma durumu etkileşiminin
ergenlerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Elde edilen
bulgu, beklenen sonuç değildir. Aylık gelirin yüksek olması, ihtiyaçların karşılanmasında etkili
olabilmekte ve geleceğe yönelik kaygıları azaltabilmektedir. Buna rağmen bu sonuç, umutsuzluk
düzeyi üzerinde başka etmenlerin etkili olabileceğini akla getirmektedir. Saraç (2015) yaptığı
araştırmada, aylık gelir arttıkça umutsuzluk düzeyinin azaldığını saptamışlardır.
Sonuç ve Öneriler
Çalışmada göçmen olan ve olmayan ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi,
umutsuzluk düzeyleri üzerinde cinsiyet, aile tipi, doğum sırası, kardeş sayısı, sınıf düzeyi, anne
öğrenim ve baba öğrenim durumu ve aile aylık geliri gibi değişkenlerin anlamlı düzeyde farklılık
yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda; göçmen olan ve olmayan ergenlerin umutsuzluk düzeyleri üzerinde
göçmen olma durumu, göçmen olma durumu ile baba öğrenim durumu etkileşimi, cinsiyet ve
kardeş sayısının anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenirken; aile tipi, doğum sırası, sınıf düzeyi,
anne ve baba öğrenim durumu ve aylık gelirin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:









Göçmen aileler ile göçmen olmayan ailelerle birlikte zaman geçirmelerini sağlayacak
etkinlikler planlanarak ergenlerin kendilerini güvende hissetmeleri sağlanabilir.
Göçmen olmayan çocuklara, göçün göç edenlere ne gibi etkileri olduğu konusunda
eğitimler verilmeli ve bu sayede göçmen olan çocuklara yönelik iyimser davranışları
artırılmalıdır.
Göçmen olan ergenlerin yetenek ve yeterlilikleri belirlenmeli ve çocuklar bu doğrultuda
uygun eğitim programları ile desteklenmelidir.
Özellikle erkek çocukların umutsuzluk düzeyleri üzerinde etkili olabilecek faktörler
araştırılmalıdır.
Kardeş sayısı az olan ya da hiç kardeşi olmayan çocuklara sosyal destek sunulmalıdır.
Göçmen olan çocukların umutsuzluk düzeylerinde başka değişkenlerin etkili olup
olmayacağı konusunda araştırmalar yapılmalıdır.
Göçmen olan çocukların yaşadıkları sorunları belirlemeye yönelik nitel çalışmalar
yapılabilir.
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GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ AHISKA TÜRKLERİNİN MESLEKİ
OLGUNLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF GROUP GUIDANCE GROUP ON AHISKA TURKS’ VOCATIONAL
MATURITY LEVELS
Mücahit KAĞAN*
Meryem ATALAY**
Özet
Bu araştırmada, Super’in Benlik Algısı Kuramı’na dayalı olarak mesleki olgunluk düzeyini
arttırmaya yönelik geliştirilen grup rehberliği programının lise 10.sınıf Ahıskalı öğrencilerin mesleki
olgunluk düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırma ön test-son test modelli deneysel bir çalışmadır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı Erzincan İli Üzümlü İlçesi’nde bulunan
Üzümlü Anadolu Lisesi 10.sınıfta okuyan Ahıska Türkü öğrenciler oluşturmaktadır. Gruba katılan
öğrencilerin yaşları 14 ile 17 arasında değişmektedir. Örneklem grubuna, okul rehber öğretmeninin
yapılacak çalışma hakkında bilgi vermesi ile gönüllü olarak katılım sağlanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin
mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek için Mesleki Olgunluk Envanteri (Kuzgun ve Bacanlı, 2005)
kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen grup rehberliği programı haftada 1 etkinlik olmak üzere
8 oturum halinde uygulanmıştır. Yapılan uygulamalar sonrasında elde edilen verilerin analizi için Wilcoxon
İşaretleri Testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, deney grubundaki öğrencilerin
mesleki olgunluk puanlarının, uygulanan grup rehberliği programının etkisi ile anlamlı bir şekilde arttığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Lise öğrencileri, Ahıska Türkleri, grup rehberliği, mesleki olgunluk.
Abstract
In this study, the effect of Group Guidance program that is developed on vocational maturity levels
of thestudents at 10th grade high schooltending to improve based on the Super’s Self Perception Theory
among vocational guidance theories was examined .The study is experimental design with pre-test posttest with control group. The study group consists of Ahiska Turks students of 10th gradewho educate in
Üzümlü Anatolia High School in Üzümlü, Erzincan in 2016-2017 educational year. The ages of students
that take part in the group range from 14 to 17 years. In the depict of the students who consist of the sample
group, school counselors that are in the study schools informed the students about study and students
participated in study voluntarily. In the study, Vocational Maturity Scale devoleped by Kuzgun and Bacanlı
(2005) for measuring the vocational maturity level was used. The group guidance program developed by
researchers was applied in as an activity per week for eight sessions. After implementation was
done,Wilcoxon SignTest was used for the data analyse. According to the findings obtained from this study,
vocational maturity level of experimental group increased meaningfully with the effect of group guidance
program which was implemented.
Keywords: High School Students, Ahiska Turks, Group Guidance, Vocational Maturity.

1.Giriş
Kuzgun( 1982)’a göre “Bireylerin hayatında öyle anlar vardır ki önlerindeki seçeneklerden
birini seçmek ve karar vermek zorunda kalırlar. İşte o anlardan birisi de meslek seçimi yapmak
ve bir mesleğe karar vermektir”. İnsanların toplum içinde bir yer edinebilmesi, toplumsal statü
kazanabilmesi, ekonomik bağımsızlığını elde edebilmesi ve en önemlisi de kendi yaşamını
anlamlı kılabilmesinde bir mesleği icra etmek oldukça önemli bir faaliyettir. Bireyin kendisine
uygun olan bir mesleği seçmesi, ona, sürekli hoşlanacağı bir iş sahibi olabilme, hayatında başarıyı
*
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yakalayabilme, uyumlu ilişkiler kurabileceği arkadaşları seçebilme, içinde bulunmayı arzuladığı
çevre ve iş yerini, ailesinin gelirini ve geçim biçimini belirleyebilme gibi birçok olanak verir
(Bakırcıoğlu, 2005).
Bireylerin yaşamında oldukça önemli bir adım olan meslek seçiminde ilk olarak kendi
yetenek, ilgi ve değerleri başta olmak üzere diğer kişisel özellikleri hakkında da derinlemesine
bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Sağlıklı bir meslek seçimi ancak kişinin kendini ve
seçeneklerini yakından tanıması ile mümkün olmaktadır (Kuzgun, 2003).
Bireylerin mesleki seçim sürecini temel alan birçok kuramcı bulunmaktadır. Meslek
seçimini gelişimsel süreç olarak ele alan Super’a (1996) göre bir mesleğe karar verme, belli bir
gelişim süreci içinde bireyle çevrenin etkileşimi sonucu oluşan benlik kavramının bir mesleğe
yansıması ve ifadesidir. Mesleki gelişim devamlı bir süreç, meslek seçimi ise bir sentez yapma
işidir. Bu kurama göre bireylerin mesleki gelişimlerinde onların yetenek, ilgi ve benlik
kavramlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Ailenin ekonomik düzeyi, bireyin karşılaştığı
fırsatlar ve birey ile çevre arasındaki ilişki meslek seçiminde önemli bir etkiye sahiptir. Mesleki
gelişim süreci türlü dönemlerden geçerek zamanla ve yeni yaşantılarla değişmektedir(Akt.
Bacanlı, 1995).
Ülkemizde ortaöğretim çağı meslek seçiminde oldukça önemli bir döneme denk
gelmektedir. Ortaöğretimde okuyan öğrenciler genellikle 14-18 yaşlar arasındaki gençlerdir.
Super’a (1996) göre 14-18 yaşlar arasındaki öğrenciler, mesleki gelişimin araştırma evresinin
deneme basamağındadırlar. Bireyin kendisini, çevresindeki fırsatları tanıma ve değerlendirme
çabalarının en fazla yoğun olduğu dönem 14-18 yaşlar arasına denk gelmektedir. Bu dönemde
mesleki rehberlik faaliyetleri ile öğrencilerin kendilerine uygun meslekleri seçebilmelerine
yardım etmek, onların mutlu ve başarılı olmalarını ve toplumunda ihtiyacı olan insan gücünün
elde edilmesini sağlayacaktır (Akt. Usluer, 2005) .
Ergenlerin sağlıklı ve doğru seçim yapabilmesi için onların kendi kişisel özelliklerini
tanıması ve böylece kendilerinden beklenen mesleki olgunluk düzeyine ulaşmaları ve etkili karar
verme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir(Bacanlı, 1995). Ortaöğretim çağına gelmiş
gençlerin akılcı seçim yapmaları içinde bulundukları mesleki gelişim görevlerini yerine
getirmeleriyle mümkün olur. Bu seçim, istenilen mesleki olgunluk düzeyinde olmaları ile
bağlantılıdır (Çoban, 2005). Mesleki olgunluk kavramı, bireyin yaşına uygun karar vermesi ve
mesleki gelişim görevleri ile baş edebilmeye hazır olması olarak tanımlanabilir(İşgör ve Sezer,
2008).
Literatür incelendiğinde mesleki olgunlukla ilgili grup rehberliği programları uygulandığı
görülmüş ve bu programların öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini artırmada etkili olduğu
saptanmıştır(Bacanlı, 1995; Bal, 1998; Evren, 2005; İşgör ve Sezer, 2008; Karataş ve Yavuzer,
2009; Ayas, Deniz ve Kağan, 2010; Akıntuğ, 2012; Kağan, Gülaçtı ve Ağırkan, 2016).
Yapılan bu araştırmanın temel amacı önceki bulgular ışığında Super’in Benlik kuramına
dayalı olarak mesleki olgunluk düzeyini arttırmaya yönelik geliştirilen grup rehberliği
programının lise 10.sınıf Ahıskalı öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine etkisini
incelemektir. Bu araştırmanın Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’nde yaşayan Ahıska Türkü gençlerin
göç ettikleri ülkede yapılan mesleki rehberlik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olma, yapılan
etkinliklerin ülkemizle benzerlik ve farklılıklarının görülmesi açısından önem taşıdığı
söylenebilir. Bu yönüyle elde edilen bulguların alan yazına önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
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2. Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, kullanılan veri toplama araçları ve
bunlarla ilgili geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları, verilerin toplanması ve istatistiksel analizine
ilişkin yöntemler yer almaktadır.
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırma, Super’in Benlik kuramına dayalı olarak mesleki olgunluk düzeyini arttırmaya
yönelik geliştirilen grup rehberliği programının lise 10.sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk
düzeylerine etkisi incelemeyi amaçlayan ön test-son test modelli deneysel bir çalışmadır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmada çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı Erzincan İli Üzümlü İlçesi
Üzümlü Anadolu Lisesi’nin 10.sınıfında okuyan Ahıskalı öğrenciler oluşturmaktadır.
2.3. İşlem
Araştırmacılar tarafından, Super’in Benlik kuramına dayalı olarak mesleki olgunluk
düzeyini arttırmaya yönelik geliştirilen grup rehberliği programı haftada 1 etkinlik olmak üzere 8
oturum halinde uygulanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce ön test amacıyla gruba katılan
öğrencilere Mesleki Olgunluk Envanteri uygulanmıştır. Grup oturumlarının süresi 90 dakika
olarak belirlenmiştir. Uygulamalara başlamadan önce uygulayıcı ve okul rehber öğretmeni
tarafından katılımcılara yapılacak olan çalışma hakkında gerekli bilgiler verilmiş ve süreç
hakkında talepleri alınarak çalışmaya gönüllü olarak katılmaları sağlanmıştır. Yapılan
uygulamalar sonunda grup üyelerine son test amacıyla Mesleki Olgunluk Envanteri tekrar
uygulanmış ve oturumlar sonlandırılmıştır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek için Mesleki Olgunluk
Envanteri(Kuzgun ve Bacanlı, 2005) kullanılmıştır.
2.4.1.Mesleki Olgunluk Envanteri
Mesleki Olgunluk Envanteri, beşli likert tipi dereceleme ölçeği olarak geliştirmiş 40
maddeden oluşmaktadır. Envanter maddelerinde , “bana hiç uygun değil”(1), “bana pek uygun
değil”(2), “bana biraz uygun”(3), “bana uygun”(4), “bana çok uygun”(5) seçenekleri yer
almaktadır. Ölçekte 19’u olumlu ve 21’i olumsuz ifadelerden oluşan maddeler bulunmaktadır.
Olumsuz maddelerin puanlaması ters yönden hesaplanmaktadır. Bu ölçekten alınan puanlar
arttıkça bireylerin mesleki olgunluk düzeyleri artmaktadır. Mesleki Olgunluk Ölçeğinden, bir
öğrencinin, alacağı en düşük puan 40 ve en yüksek puan 200’dür. Ölçekten elde edilecek kritik
değer 143 puandır. Bu puandan aşağı alan öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin düşük
olduğunu söylenebilir. Alınan puan 143 ile 155 puan arası ise öğrencilerin mesleki olgunluk
düzeyinin geliştirilmesine gerektiği ve 155 puandan yüksek alanların ise mesleki olgunluk
düzeyinin yüksek olduğu kabul edilir. Envanterin güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha ile
hesaplanmış ve .89 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliğini belirlemede ise öğrencilerin ölçekten
aldıkları puan ile akademik yeterlilikleri arasındaki ilişkiye, sınıf düzeylerinin envanterden
aldıkları puanı etkileyip etkilemediğine ve ölçeğin sosyal benlik etkeninden etkilenme düzeyine
bakılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile ölçeğin ölçmek istediği değişkeni ölçmede
yeterli geçerlik düzeyine sahip olduğunu göstermektedir(Kuzgun ve Bacanlı, 2005).
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3. Bulgular ve Yorumlar
Tablo 1
Deney Öncesi ve Sonrası Mesleki Olgunluk Ölçeği Puanlarının Wilcoxon İşaretleri Testi
Sonuçları
Sontest-ÖnTest

n

Sıralar Ortalaması

Sıralar Toplamı

Z

p

Negatif Sıra

11

128.98

11.53

2,904

.004*

Pozitif Sıra

1

146.15

12.66

Eşit

0

*Negatif sıralar temeline dayalı

Bu araştırmada Super’in Benlik Algısı kuramı temel alınarak hazırlanan mesleki olgunluk
düzeyini artırmaya yönelik uygulama programına katılan öğrencilerin (deney) mesleki olgunluk
ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı incelenmiştir.
Deney grubundaki öğrenci dağılımı normal dağılım göstermediğinden denencenin sınanmasında
Wilcoxon İşaretleri Testi kullanılmıştır.
Tablo 1’de verilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan Ahıskalı öğrencilerin mesleki
olgunluk ölçeğinden aldıkları deney öncesi ve deney sonrası puanları arasındaki fark
anlamlıdır(z= 2.904, p<.01). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında,
gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu bulgu
uygulanan programa katılan deney grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk puanlarının
uygulama sonrası arttığını göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre, uygulanan mesleki
rehberlik programının öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyini arttırmada etkili olduğu
söylenebilir.
4. Tartışma ve Sonuç
Araştırmada, Super’in Benlik Algısı Kuramı’na dayalı olarak mesleki olgunluk düzeyini
arttırmaya yönelik geliştirilen grup rehberliği programının denenceleri incelendiği zaman, deney
grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk ölçeği ön test, son test puanları arasında anlamlı
farklılık olduğu bulunmuştur. Bu öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin ön test puanlarına
göre son testte arttığı gözlenmiştir.
İlgili literatür tarandığında mesleki olgunluk düzeylerini geliştirmeye yönelik hazırlanan
programların etkililiğini araştıran çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmanın da, öğrencilerin mesleki
olgunluk düzeylerini artırmada olumlu etki gösterdiğini görülmektedir(Bacanlı, 1995; Bal, 1998;
Evren, 2005; İşgör ve Sezer, 2008; Karataş ve Yavuzer, 2009; Ayas, Deniz ve Kağan, 2010;
Akıntuğ,2012; Kağan, Gülaçtı ve Ağırkan, 2016).
Bu araştırmada da bireylere öncelikle Super’in ifade ettiği mesleki olgunluk
bileşenlerinden olan, kendilerini tanımalarına yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Yapılan çeşitli
grup etkinlikleri çerçevesinde kendi özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, ülkemizde
icra edebilecekleri meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olunmuştur. Ayrıca
Ahıskalı öğrencilerin dil avantajlarını kullanabilecekleri meslek alanlarına değinilmiş, ülkemiz
eğitim sistemi, üniversiteleri ve üniversiteye geçiş aşamaları hakkında bilgi verilmiştir.
Meslek seçiminde bireylerin kendilerini tanımaları oldukça önemlidir. Bu süreçte bireyin
kendine uygun mesleğe yönelmesi kendini ve meslekleri tanıma oranı ile paralel bir şekilde
artacaktır. Bu seçim için oldukça önemli olan bir dönem ülkemizde ortaöğretim yıllarına denk
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gelmektedir. Bu okullarda yapılacak mesleki grup rehberliği programlarının öğrencilerin mesleki
olgunluk düzeylerini artırmada, kişisel özelliklerini tanımada ve bu özellikleri doğrultusunda ilgi,
yetenek ve değerlerini ele alarak, mesleklere yönelik amaçlarını daha sağlıklı belirlemelerine
yardımcı olacağına düşünülmektedir. Araştırmada yapılan grup içi etkinlerin temel hedefi olarak
öğrencilerin benlik algılarının geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgularda da görüldüğü üzere, uygulanan grup rehberliği programının öğrencilerin
kendilerini tanımasına ve böylece mesleki olgunluk düzeylerinin artmasında etkili olduğu
görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle Türkiye’de eğitim gören Ahıskalı ortaöğretim öğrencilerinin
mesleki olgunluk düzeylerinin arttırılmasına yönelik olarak birtakım öneriler geliştirilmiştir.
5. Öneriler
Öğrencilerin Türkçe dil seviyeleri bazı etkinliklere aktif katılım noktasında onları
sınırlamıştır. Yapılan çalışmalarda bu durumun göz önünde bulundurulması ve dil seviyesinin
sade tutulması verimi arttıracaktır.
Ahıskalı öğrencilerin mesleki gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi amacı
doğrultusunda sınıf-içi rehberlik etkinliklerinin geliştirilmesi ve bu etkinliklerin belirli bir plan
doğrultusunda uygulanması gerekmektedir. Mesleki olgunluğun kazandırılmasında bireylerin
sosyal çevresi oldukça önemlidir. Bu nedenle etkinlikler sadece öğrencilerle sınırlı tutulmamalı
özellikle ailelerde sürece dahil edilmelidir.
Bu çalışma kapsamında geliştirilen program sadece Erzincan İli Üzümlü İlçesi’nde tamamı
Ahıskalı öğrencilerden oluşan bir sınıfın oluşturduğu gruba uygulanmıştır. Bu programın
Türkiye’de farklı ortaöğretim kurumlarında ve sınıf düzeylerinde eğitim gören Ahıskalı
öğrencilere de uygulanarak sınanması ve böylece etkililiği konusunda daha fazla bilgi edinilmesi
önerilebilir.
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ERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİ’NDE OKUYAN AHISKALI ÖĞRENCİLER
İLE DİĞER ÖĞRENCİLERİN SOSYAL KARŞILAŞTIRMA VE UMUT
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF SOCIAL COMPARISION AND HOPE LEVELS
BETWEEN AHISKA STUDENTS AND OTHER STUDENTS IN
UZUMLU DISTRICT OF ERZINCAN PROVINCE
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Özet
Bu araştırmanın amacı Erzincan’ın Üzümlü İlçesinde okuyan Ahıskalı öğrencilerle diğer
öğrencilerin sosyal karşılaştırma ve sürekli umut düzeylerinin incelenmesidir. Bu çalışma betimsel tarama
yöntem kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu araştırmanın amacına uygun olarak seçilen,
2016-2017 Eğitim-öğretim yılında Erzincan İli Üzümlü İlçesi’ndeki Üzümlü Anadolu Lisesi ve Üzümlü
Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 30’u Ahıskalı öğrenci 30’u diğer öğrencilerden olmak
üzere toplam 60 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin, çalışma yapılan
okulların okul rehber öğretmenlerinin öğrencilere yapılacak çalışma hakkında bilgi vermesi ile gönüllü
olarak katılımları sağlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Bilgi Toplama Formu, Sosyal
Karşılaştırma Ölçeği ve Umut Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programından
yararlanılmıştır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için “Bağımsız Örneklem-T Testi” ve “Mann WhitneyU Testi”, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için “Kolerasyon” kullanılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda Üzümlü’de yaşayan Ahıskalı ve diğer öğrenciler arasında sosyal karşılaştırma üzerinde Üzümlü’
de yaşayan diğer öğrencilerin lehine, sürekli umut düzeylerinde ise Ahıskalı öğrencilerin lehine anlamlı bir
farklılığa rastlanmıştır. İki grubun sosyal karşılaştırma ve sürekli umut düzeyleri arasında manidar bir ilişki
bulunmuştur. Araştırma sonuçları daha önceki bulgular ışığında yapılabilecek başka araştırma ve
uygulamalara da yol gösterecek çerçevede tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Karşılaştırma, Umut, Lise Öğrencileri.
Abstract
The aim of this study is that the social comparision and hope levels were examined between Ahiska
students and other students in Üzümlü, Erzincan. This study was conducted by using descriptive survey
method. The sample group of the study was selected according to purpose of the study, in 2016-2017
educational year, the sample of the study was composed by total of 60 high school students, 30 of them
were Ahiska students and 30 of them were other students, who educated in Üzümlü Anatolia High School
and Üzümlü Multi-program Anatolia High School in Üzümlü, Erzincan. In the depict of the students who
consisted of the sample group, school counselors that were in the study schools informed the students about
study and students participated in study voluntarily. As data collection tools; Data Collection Form, Social
Comparision Inventory, Hope Scale were used. SPSS Program was used for data analyse. Independent
sample t test and “Mann Whitney U” analysis were used in order to determine difference between
groups.”Correlation” was employed in order to determine relationship among variables. Also the group
differences were tested by Tukey HSD post comparison range test. The results showed that there is
significant difference among Ahıska students who live in Üzümlü and other students which is favor of the
other students who live in Üzümlü on social comparision. Also there is significant difference which is favor
of the Ahıska students on hope levels. The significant relationship was found among social comparision
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and hope level of two groups. The results were discussed in the light of previous findings and conducting
future research for implications as well.
Keywords: Social Comparision, Hope, High School Students.

1. Giriş
Bireylerin içinde yer aldıkları sosyal dünyada kendilerini değerlendirme ihtiyacı duymaları
kaçınılmaz bir gerçektir. Kişilerin duygu, düşünce ve davranışları ile ilgili dönüt alma arzuları bu
ihtiyacın temelini oluşturmaktadır( Akt. Yılmaz, 2011). Kişinin yeteneklerini, fiziksel ve bilişsel
özelliklerini, başarı ve başarısızlıklarını diğer bireylerle karşılaştırarak sahip olduğu özellikleri
ve kendisi hakkındaki değerlendirmeleri bu değerlendirmeler sonucunda edindiği yargıları onun
toplumsal yaşam içinde kendi yerini belirleyebilmesinde önemlidir(Aydınlı, 2014).
Kişilerin diğer insanlarla olan ilişkilerinde iki ana yönelimden söz edilmektedir. Bunların
ilki, kişilerin diğer insanlara benzeme, onlar gibi olma, diğerlerinden geride kalma eğilimidir.
İkincisi ise diğer insanlardan daha üstün ve ilerde olma, onlardan tamamen farklı olmaya olan
eğilimidir (Bilgin, 2007). İşte bu eğilimler sonucunda ortaya çıkan insanların kendileri hakkında
bir fikir edinebilmeleri ya da sahip oldukları düşünceleri koruyabilmeleri için kendilerini
diğerleriyle karşılaştırma sürecine sosyal karşılaştırma denmektedir(Bilgin, 2003, s. 348). Bu
kavram, kişilerin kendi özelliklerini diğerlerinin özellikleriyle karşılaştırmaları sonucu elde
ettikleri bilişsel yargılarıdır. Yapılan nesnel bir değerlendirme değil, kişinin kendi öz
değerlendirmeleridir. Yani bireylerin belirli bir konuda kendisini nasıl yorumladığıdır (Öksüz ve
Malham, 2004).
İnsanlar kendini değerlendirme, benliğini güçlendirme ihtiyacı, kendini geliştirme ve ilişki
kurma gibi bazı nedenlerle sosyal karşılaştırma yapmaktadırlar. Bireyler kendini geliştirme
ihtiyacı ile kendilerini geliştirmeye yönelik karşılaştırmalar yapma güdüsündedirler. Bu güdü
özellikle bireyin kendini kendinden daha şanslı ya da kendinden daha iyi olanlar ile karşılaştırması
halinde ortaya çıkmaktadır. Bu karşılaştırmalar, kişiye kendinden daha iyi bireylerin performansı
hakkında kesin bilgiler sağladığından kişi bu bilgilerle gelecekteki motivasyonlarına dair umut
kaynağı oluşturur (Teközel, 2007).
Umut, kişinin içindeki motivasyonu cesaretlendiren önemli bir etkendir ve bir problem
durumunda karamsarlık, çaresizlik duygularını önler. Bireylerin hayattaki hedeflerine ulaşma
gücüne güvenmeleri umutlu olmaları ile mümkün olmakta ve bu durum bireyin olumlu yaşam
enerjisine katkıda bulunmaktadır(Aslan, Sekmen ve Kömürcü, 2007). Kişiler, amaçları
doğrultusunda hareket edebilme ve amaçlarına ulaşabilecekleri uygun yollar üretebilme yetilerine
inanmalıdırlar. Burada vurgulanması gereken nokta amaçlara ulaşabilmek için en az bir yol
oluşturabilme yeteneğinin bireylerde var olmasıdır. Ancak amaçlar doğrultusunda ilerlerken
yolun tıkanması halinde alternatif yolların bulunması umut düzeyi yüksek bireylerde umulan bir
durumdur. Umut düzeyi yüksek insanlar eğer denedikleri bir yolda başarısızlığa uğrarlarsa
alternatif yollar düşünmede yeterli ve yeteneklidirler (Akt. Küsgülü, 2014).
Bu araştırmanın amacı öğrencilerin sosyal karşılaştırma ve umut düzeylerini incelemektir.
Ahıskalı öğrencilerin yeni yerleşim yerlerine uyum sürecinde diğer öğrencilerle kıyaslama
yapabilecekleri düşüncesi sosyal karşılaştırma kavramının ele alınmasını sağlamıştır. Ayrıca
çalışma grubundaki öğrencilerin geleceğe dönük duygularını yansıtacakları umut düzeyleri de bir
diğer değişken olarak belirlenmiştir.
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2. Yöntem
Bu bölümde yapılan araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, kullanılan veri toplama
araçları ve bunlarla ilgili geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları, verilerin toplanması ve istatistiksel
analizine ilişkin yöntemler yer almaktadır.
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. İlişkisel tarama yöntemi, “iki ya da
daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/ya da derecesini belirlemeyi
amaçlayan araştırma modelleridir”(Karasar, 2009).
2.2. Çalışma Grubu
Çalışmanın örneklem grubunu, 2016-2017 Eğitim-öğretim yılında Erzincan İli Üzümlü
İlçesi’ndeki Üzümlü Anadolu Lisesi ve Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrenim
gören 30’u Ahıskalı öğrenci 30’u diğer öğrencilerden olmak üzere toplam 60 lise öğrencisi
oluşturmaktadır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, Bilgi Toplama Formu, Sosyal Karşılaştırma
Ölçeği ve Sürekli Umut Ölçeği kullanılmıştır.
2.3.1.Sosyal Karşılaştırma Ölçeği
Sosyal karşılaştırma ölçeği, Türkçeye uyarlama çalışmaları Şahin, Durak ve Şahin (1993)
tarafından yapılan; bireylerin, diğerleriyle kendisini kıyasladığı ve kendisini nasıl gördüğüne
ilişkin algısını ifade ettiği bir ölçektir. İki zıt kutup halinde 18 maddeden oluşmaktadır. Her
maddesi 1- 6 arası puan alan Likert tipindedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar olumlu benlik
algısını, düşük puanlar ise olumsuz benlik algısını gösterir. Alınan puanlar 18 ile 108 arasındadır.
Ölçeğin güvenirlik çalışması sonucunda Cronbach Alfa değeri 0.89 olarak bulunmuştur. Geçerlik
bağlamında ölçüt bağıntılı ölçeğin orijinal iki kutuplu beş özelliğinin Beck Depresyon Envanteri
ile korelasyonu -.66 olarak bulunmuştur
2.3.2. Sürekli Umut Ölçeği
Bireylerin sürekli umut düzeylerini belirlemek için Snyder ve diğerleri (1991) tarafından
geliştirilen ölçek on beş yaş ve üstü bireylere uygulanmaktadır. Sürekli umut ölçeği 12 madde ve
Alternatif Yollar Düşüncesi ve Eyleyici Düşünce olarak isimlendirilen ve her biri dörder madde
ile ölçülen iki alt boyuttan oluşmaktadır. Boyutların maddelerinden bir tanesi geçmişe, iki tanesi
içinde bulunulan zamana, bir tanesi de geleceğe yönelik ifadeleri içermektedir. Geriye kalan dört
madde umutla ilgisi olmayan dolgu maddelerinden oluşmaktadır. Puanlama yapılırken dolgu
maddelerine puan verilmemektedir. Sadece alt boyutlarından elde edilen puanların toplamı
Sürekli Umut Ölçeği toplam puanı olarak alınır. Likert tipi sekizli bir derecelendirme ölçeği
kullanılmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 8, en yüksek puan 64’tür. Orijinal çalışmanın
iç tutarlık katsayıları Eyleyici Düşünceler alt boyutu için .71 ile .76, Alternatif Düşünceler alt
boyutu için .63 ile .80 ve ölçeğin tamamı için .74 ile .84 arasında olduğu tespit edilmiştir
(Akt.Tarhan, Bacanlı, 2015). Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile
incelenmiştir. Yapılan analizler neticesinde ölçeğin Türkçe formunun orijinalindeki gibi iki
faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir(Tarhan ve Bacanlı, 2015).
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3. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde araştırma problemlerini test etmeye yönelik olarak yapılan analizler
sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Analizler sonucunda ulaşılan bulgular tablolar
halinde sunularak açıklanmış ve yorumlanmıştır.
Araştırma bulguları, üç temel aşamada incelenmiştir. Birinci aşamada, Üzümlü’de yaşayan
Ahıskalı ve diğer öğrencilerin sosyal karşılaştırma düzeylerine ilişkin bulgulara, ikinci aşamada
sürekli umut düzeylerine ilişkin bulgulara, üçüncü aşamada ise öğrencilerin sosyal karşılaştırma
ve sürekli umut düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik bulgulara yer verilmiştir.
1.Üzümlüde yaşayan Ahıskalı ve diğer öğrencilerin sosyal karşılaştırma düzeyleri arasında
manidar bir farklılık var mıdır?
Üzümlüde yaşayan Ahıskalı öğrencilerin sosyal karşılaştırma puanları normal dağılım
göstermediği için ilgili araştırma sorusunun analizinde Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır.
Sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Verilen sonuçlara göre Üzümlüde yaşayan Ahıskalı ve diğer öğrencilerin sosyal
Tablo 1
Üzümlüde Yaşayan Ahıskalı Ve Diğer Öğrencilerin Sosyal Karşılaştırma Düzeylerine İlişkin
Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Grup
Ahıskalı
Diğer Öğr
Toplam
*p<.01

N
30
30
60

Sıra Ortalaması
24.55
36.45

Sıra Toplamı
736.50
1093.50

Z
2.641

P
.008*

karşılaştırma düzeyleri arasında Üzümlü’de yaşayan diğer öğrencilerin lehine manidar bir
farklılık bulunmuştur(Z=2.641,p<01).
2. Üzümlüde yaşayan Ahıskalı ve diğer öğrencilerin sürekli umut düzeyleri arasında
manidar bir farklılık var mıdır?
Üzümlüde yaşayan Ahıskalı öğrencilerin sürekli umut düzeyleri normal dağılım
göstermektedir. Bu nedenle araştırma sorusunun analizinde parametrik testlerden Bağımsız
Örneklem T-Testi kullanılmıştır. Tablo 2’de analize ilişkin sonuçlar verilmiştir.
Tablo 2
Üzümlüde Yaşayan Ahıskalı Ve Diğer Öğrencilerin Sürekli Umut Düzeylerine İlişkin Bağımsız
Örneklem T-Testi Sonuçları
Grup
Ahıskalı
Diğer Öğr
*p< .05

N
30
30

𝑋̅
46.100
51.567

Ss
8.829
7.064

T
2.648

Sd
58

p
.010*

Verilen sonuçlara göre Üzümlüde yaşayan diğer öğrencilerin sürekli umut düzeyleri ile
Ahıskalı öğrencilerin sürekli umut düzeyleri arasında manidar bir farklılık bulunmuştur(t58:2.648,
p<.05). Diğer öğrencilerin sürekli umut düzeyleri (51.567), Ahıskalı öğrencilerin sürekli umut
düzeylerinden (46.100) daha yüksektir.
3. Üzümlüde yaşayan Ahıskalı ve diğer öğrencilerin sosyal karşılaştırma ve sürekli umut
düzeyleri arasında manidar bir ilişki var mıdır?
Tablo 3
Ahıskalı ve Diğer Öğrencilerin Sosyal Karşılaştırma Ve Sürekli Umut Düzeyleri Arasındaki
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İlişki ( Pearson Kolerasyon Testi)
Grup
Ahıskalı Öğrenciler
Diğer Öğrenciler

Değişken
Sosyal Karşılaştırma(SK)
Sürekli Umut Düzeyi(SUD)
Sosyal Karşılaştırma(SK)
Sürekli Umut Düzeyi(SUD)

SK
1.00
.627**
1.00
.570**

SUD
.627**
1.00
.570**
1.00

*p<.05

Tablo-3 incelendiğinde Üzümlüde yaşayan Ahıskalı ve diğer öğrencilerin sosyal
karşılaştırma ve sürekli umut düzeyleri arasında manidar bir ilişki bulunmaktadır.
4. Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada Erzincan’ın Üzümlü İlçesinde okuyan Ahıskalı öğrencilerle diğer
öğrencilerin sosyal karşılaştırma ve umut düzeyleri incelenmiştir. Bilindiği üzere ülkemizde lise
yıllarına denk gelen ergenlik dönemi çoğu bireyin hayatında oldukça özel bir zaman dilimidir.
Gencin içinde bulunduğu bu süreç kişiler arası ilişkilerden, diğerlerini anlamaya aynı zamanda
kendi kimliğini, bedeninde meydana gelen değişimlere ayak uydurma gibi daha birçok faaliyete
uzanan zorlu bir süreçtir. Araştırmanın yapıldığı örneklem grubunda ergenlik dönemindeki
gençlerin bu süreci atlatırken denk gelebilecekleri duyuşsal kavramlar ele alınmaya çalışılmıştır.
Araştırmada sosyal karşılaştırma düzeylerinin, Üzümlü’de yaşayan Ahıskalı ve diğer
öğrenciler arasında manidar bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu kavramı ele alan benzer
çalışmalarla ilgili literatür taraması yapıldığında ortaöğretim öğrencileriyle yapılan bir çalışmada
kendilerini diğer bireylerle kıyaslamaları sonucu sosyal karşılaştırma düzeylerinin psikolojik
belirtileri üzerine bir çalışma yapıldığı ve yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin sosyal
karşılaştırma düzeyi artıkça psikolojik belirtilerde azalma olduğu sonucunun bulunduğuna
rastlanmıştır. İlgili araştırmada sosyal karşılaştırma ölçeği, bireyin kendisine yönelik olumlu ve
olumsuz değerlendirmelerinin düzeyini belirlediğinden, kendisini diğerleriyle karşılaştırırken
önemli kişilik boyutlarında olumlu değerlendirmeler yapmış olması bireyin ruh sağlığını olumlu
yönde etkilediği belirtilmektedir(Yılmaz, 2010).
Literatürde sosyal karşılaştırma kavramının depresyon kavramıyla da incelendiği
görülmüştür. Bununla ilgili yapılan araştırmada sosyal karşılaştırma ile depresyon arasında
negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bireylerin olumlu benlik semaların ile
depresif ruh durumları arasında böyle bir ilişkinin olmasının doğal olduğu düşüncesine
ulaşılmıştır (Erözkan, 2004).
Bu araştırmada incelenen bir diğer kavram olan sürekli umut düzeyi, Üzümlü’de yaşayan
Ahıskalı ve diğer öğrenciler arasında manidar bir farklılık göstermektedir. Ayrıca sosyal
karşılaştırma ve sürekli umut düzeyi kavramları çalışmada birlikte ele alınmış ve Üzümlüde
yaşayan Ahıskalı ve diğer öğrencilerin sürekli umut düzeyleri arasında manidar bir ilişki
bulunmuştur. Alan yazın incelendiğinde birbirini etkilediği sonucuna ulaşılan bu iki kavramı
birlikte ele alan başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu durum araştırmanın önemini
arttırmaktadır.
Bu araştırmanın yalnızca Erzincan’ın Üzümlü İlçesinde bulunan Ahıskalı ve diğer
öğrencilerle yapılması ve genellenebilirliğinin çok yüksek olmaması sebebiyle Türkiye’nin farklı
bölgelerinde yaşayan Ahıskalı ve diğer öğrencilerle daha geniş bir örneklem üzerinden daha
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ayrıntılı bir araştırma yapılabilir.
Araştırma yapılan okullardaki Ahıskalı ve diğer öğrencilerin kendilerini daha iyi
tanıyabilmelerini sağlama ve onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda destekleme amacıyla gerekli
çalışmalara ve bireyi tanıma tekniklerine yer vererek gençlerin kendilerine ait birtakım özellikleri
nesnel ölçütlerle belirlemelerine yardımcı olunabilir. Böylece gençlerin sosyal karşılaştırma
yaparken kendileri hakkında daha tutarlı sonuçlar elde etmesi sağlanarak yanlış değerlendirmeler
yapmaları önlenebilir. Ayrıca yetenekleri konusunda daha gerçekçi sonuçlara varıp benzer
özellikte bireylerle kendilerini karşılaştırmaya devam edebilirler.
Araştırma sonucunda elde edilen tüm sonuçların ışığına ergenlerin içinde bulundukları bu
karmaşık süreci daha kolay atlatabilmeleri, Ahıskalı öğrencilerin geleceğe dair olumlu
beklentilerinin artmasını sağlayabilmek için gençlerin daha çok psikolojik destek almasının
önemi ortaya çıkmaktadır.
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CHILDREN’S GAMES FROM THE PAST TO TODAY IN AHIZKA TURKS
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Özet
Oyun derleme çalışmaları incelendiğinde; derlenen oyunların genellikle kaynak kişi ve belgelere
uygun olarak betimlenmesi anlayışıyla yapıldığı görülmektedir. Bu anlayış derleme çalışmaları noktasında
doğru bir yaklaşım olmakla birlikte; çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bazı sınırlılıkların oluşmasına
neden olmaktadır. Maalesef bu tür çalışmalarda oyun aracılığıyla kazanıldığı düşünülen pek çok beceri,
örtük kalmaktadır. Derlenen oyunların çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hak ettiği değer, tam olarak
anlaşılamamaktadır. Bu nedenle araştırmada Ahıska Türklerinde oynanan çocuk oyunlarının okul öncesi
yaş grubu çocukların temel gelişim alanlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında
derlenen çocuk oyunları, okul öncesi eğitim programının dört temel gelişim alanı olan bilişsel, dil, sosyalduygusal ve motor gelişim alanlarında analiz edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini, 2015 yılında Erzincan ili Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, kaynak kişilerle yapılan bireysel görüşmelerden elde edilmiştir. Veri
toplama aracı olarak araştırma kapsamında geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşmeler sonucunda derlenen oyunlar, bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve psimotor gelişim alanına göre
gruplandırılmış ve bu oyunların özellikleri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, geleneksel oyunlar, çocuk gelişimi, çocuk eğitimi
Abstract
When studies of game collections are examined; It is seen that the compiled games are usually
depicted in accordance with the source person and the documentary way. This way is the right approach at
the point of compilation studies. However, it causes some limitations on child development and education
topics. Unfortunately, many of the skills that are thought to have been gained through play in such studies
are implicit. The value of compiled games in the field of child development and education is not fully
understood. In this study, it was aimed to examine the children’s games played in Ahıska Turks according
to the basic development areas of the pre-school age group. Children’s games compiled within the scope
of the research have been analyzed in four areas of preschool education program which were cognitive,
language, social-emotional and motor development areas. Qualitative research design was used in the
research. The sample of the study consists of Ahiska Turks who were placed in Üzümlü district of Erzincan
province in 2015. The data of the study were obtained from individual interviews with the source persons.
Semi-structured interview form developed as part of the research was used as data collection tool. The
games compiled as a result of the interviews were grouped according to four developmental areas which
were cognitive, language, social-emotional and motor development and the characteristics of these games
were revealed.
Key words: Ahıska Turks, traditional games, child development, child education

Giriş
Oyun, yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. İçten güdümlü bir davranış ve kendi içinde
bütünlüğü olan etkinlik olarak karşımıza çıkan oyun kavramı, uzun yıllar boyunca farklı
disiplinler tarafından incelenmiştir (Saracho, 2004; Sevinç, 2004).
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Oyun, çok erken yaşlardan itibaren bireyin hayatındadır ve doğal bir öğedir. Özellikle
çocuğun yaşamında oyunun ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çocuk oyun yoluyla içinde bulunduğu
yaşamı ayırt eder, gerçekle gerçek olmayanı kavrar ve pek çok şeyi öğrenir (Susüzer, 2006). Tekin
ve Özmutlu’ya (2008) göre oyun, çocuğun içinde yaşadığı dünyayı tanımasını ve duygularını
ifade edebilmesi için en uygun dili oluşturur. Böylece oyun vasıtasıyla çocuklar, günlük
uğraşılarının dışında kalan zamanlarda, kendilerini geliştirebilecekleri deneyim imkanları da elde
ederler.
Oyun sırasında çocuk, yeni kavramlar öğrenir, toplumsal farkındalık geliştirir ve yeni
davranışlar edinir (Gander ve Gardiner, 2004). Pek çok fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal
beceri; oyun etkinlikleri sırasında gelişir. Oyun sayesinde çocuklar, pek çok konuda deneyim
sahibi olurken aynı zamanda gerçek yaşam için de ön hazırlık yapmış olurlar ve yeni kazanımlar
etme imkanı bulurlar (Kaya, 2017; Ünal, 2009). Bunula birlikte oyun etkinlikleri, çocuğun en
önemli zevk ve neşe kaynaklarından biridir (Hazar, 2000).
Oyun, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi kadar ruhsal yönden de sağlıklı gelişimi için
gereklidir. Oyun yoluyla çocuklar, çok yönlü gelişim imkanı bulurlar. Çocuklar oyunları sırasında
çeşitli roller üstlenerek, kendilerini ve diğerlerini duyumsayabilirler (Aral, 2001; Ulutaş, 2011).
Çocuklar oyunlarıyla yaşama dair anlaşılmaz ve karmaşık pek çok olgu ve olayı, kendi bilişsel
seviyesine uygun şekilde çözümleyebilirler ve kendince anlamlı hale getirebilirler. Çocuklar
oyunları sayesinde yaşama özgü gerçekler oluşturabilirler ve bunları yapılandırabilirler. Bu
nedenle oyunun aynı zamanda çocuğun ahlaki ve kişilik gelişiminde de çok büyük bir önemi
vardır (Hazar, 2000; Sevinç, 2004).
Homo Ludens (oyuncu insan) kavramını ilk olarak ortaya atan Huizinga’ya göre (2013),
kültürün bileşenleri olan dil, müzik, dans, edebiyat gibi öğeler; oyun ile oluşmaktadır. Özellikle
pek çok bilginin sonraki nesillere aktarılması konusunda oyunun önemli bir yeri vardır. Her
toplumun kendine has oyunları olmakla birlikte farklı kültürlerde oynanan oyunların ortak
noktaları veya benzerlikleri bulunmaktadır. Örneğin, Dünyanın en eski oyun materyalleri olan
âşık, ceviz, taş ve sopa pek çok kültürde oyunların vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle de yaşayış
biçimlerinden kaynaklı olarak Türk topluluklarının (Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan,
Azerbaycan Türkleri) oyunlarında bu materyallere sıklıkla rastlanmaktadır. Benzer şekilde gerek
oynanan oyunların kuralları, gerekse oynanış biçimlerinde pek çok ortak özellikler
sergilemektedir (And, 1997; Kaya, 2017)
Oyun derlemelerine yönelik çalışmalar incelendiğinde; derlenen oyunların genellikle
kaynak kişi ve belgelere uygun olarak betimlenmesi anlayışıyla yapıldığı görülmektedir (Aliyev
Eseni 2008; Kaya, 2017; Ünal, 2009). Bu anlayış derleme çalışmaları noktasında doğru bir
yaklaşım olmakla birlikte; çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bazı sınırlılıkların oluşmasına
neden olmaktadır. Maalesef bu tür çalışmalarda oyun aracılığıyla kazanıldığı düşünülen pek çok
beceri, örtük kalmaktadır. Derlenen oyunların çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hak ettiği değer,
tam olarak anlaşılamamaktadır (Onur ve Güney, 2004). Bu nedenle araştırma kapsamında Ahıska
Türklerinde oynanan çocuk oyunlarının okul öncesi yaş grubu çocukların temel gelişim alanlarına
göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde derlenen çocuk oyunları, okul öncesi eğitim
programının dört temel gelişim alanı olan bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve psikomotor gelişim
alanlarında analiz edilmiştir. Ayrıca derlenen oyunlar; türlerine ve amaçlarına, hitap ettikleri
cinsiyet ve yaş grubuna, oyuncu sayısına, oyun sırasında kullanılan araç-gereçlere ve oyun
alanlarına göre de incelenmiştir.
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Yöntem
Bu çalışmada Ahıska Türklerinde oynanan çocuk oyunları, okul öncesi yaş grubu
çocukların temel gelişim alanlarına göre incelenmiştir. Bu nedenle, çalışmada nitel araştırma
desenlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ve doküman incelemesi kullanılmıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, sözlü iletişim yoluyla veri toplamaya imkan sunan
bir tekniktir (Karasar, 2015). Araştırma kapsamında kaynak kişilere ulaşılmış ve yarı
yapılandırılmış görüşme ile bu kişilerden çocukluklarında oynadıkları oyunlara ilişkin bilgiler
edinilmiştir. Görüşmeler, yüz yüze ve bireysel olarak gerçekleştirilmiştir.
Doküman incelemesi ise, araştırılması amaçlanan olay ve olgular hakkında bilgi içeren
materyallerin analizini kapsayan bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu teknik çerçevesinde
yapılan içerik analizi ile toplanan veriler (dokümanlar, ses kayıtları, görüşmeler) ayrıntılı ve
sistematik olarak değerlendirilir. Bunun sonucunda belli bir tema altında sınıflandırmalar yapılır
(Özcan, 2015). Bu doğrultuda araştırma kapsamında kaynak kişilerden öğrenilen Ahıska
Türklerine ait çocuk oyunları, okul öncesi yaş grubu çocukların temel gelişim alanlarına göre
incelenmiştir.
Çalışma Grubu
Ahıska Türkleri, 19. yüzyıldan günümüze kadar farklı coğrafyalarda çeşitli göç, savaş ve
sürgünleri yaşamakla birlikte göç ettikleri yerlerde kimliklerini ve kültürel özelliklerini
koruyabilmiş Türk topluluklarındandır. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ukrayna
Donbass bölgesinde yaşanan savaş sebebiyle bu bölgede yaşayan Ahıska Türklerinin bir
bölümüne, Erzincan ili Üzümlü ilçesinde yerleşim imkanı sunmuştur. Araştırma kapsamında bu
bölgeye göç eden Ahıska Türklerine ulaşılarak araştırmanın çalışma grubu belirlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunda, 9 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 11 Ahıska Türk’ü yer
almaktadır.
Bulgular
Kaynak kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda Ahıska Türklerinde oynanan 32 farklı
geleneksel çocuk oyuna ulaşılmıştır. Bu oyunlar kısaca şöyledir:
1.

12 Bala Oyunu: Oyun, 6’şar kişiden oluşan iki grup ile oynanır. Grup üyeleri, kol kola
girerek karşılıklı dururlar. Gruplardan biri “Mengi menekşe, mergi tutan kimi, kimi sal
birinden birini” tekerlemesini söyler. Karşı grubun üyeleri ise sırayla gelip tekerleme
söyleyen grup üyelerini birbirlerinden ayırmaya çalışır. Eğer grup üyelerinden biri
arkadaşının kolundan ayrılırsa o kişiyi kendi grubuna götürür. Eğer gruptan hiçbir üye
ayrılmazsa ayırmak için gelen kişi, o grubun üyesi olur. Oyun grupta bir kişi kalıncaya
kadar devam eder.

2.

Aşık Oyunu: Oyun, koyunların ve keçilerin arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kemikle
oynanan bir oyundur. Aşık oyunu en az iki kişi ile oynanır. Oyunda her bir oyuncunun
kendi aşık kemiği vardır. Oyuncular daire şeklinde dururlar ve aşık kemiklerini sırayla
dairenin merkezine atarlar. Aşık kemiği dik gelen oyuncular oyunu kazanır ve oyuna
devam ederler. Oyun tekbir oyuncu birinci oluncaya kadar devam eder.

3.

Ayak Sayma Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Sayışma yoluyla bir ebe seçilir. Ebe
dışındaki tüm oyuncular daire şeklinde yere oturur. Ebe dairenin merkezinde durur ve
sevdiği bir tekerlemeyi söyleyerek oturan grup üyelerinin ayaklarını sayar. Ebe

396 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

tekerlemesini bitirdiğinde en son kimin ayağında kaldı ise o kişinin ayağını yere vurmaya
çalışır. Sırayla ebe değişerek tüm çocukların oyuna katılımı sağlanır.
4.

Beş Parmah Oyunu: Oyun en az iki kişi ile oynanır. Oyunda oyunculardan biri parmaklarını
tek tek açar. Diğer çocuk ise bu parmakların isimlerini söyler. Tüm parmaklar açıldıktan
sonra sıra diğer oyuncuya gelir.

5.

Ceviz Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Her bir oyuncunun iki cevizi vardır.
Oyuncular birer cevizlerini yere dizilirler ve sırayla diğer cevizlerini atarak dizili cevizleri
vurmaya çalışırlar. Ceviz vurmayı başaran oyuncu, kendi cevizini ve vurduğu
ceviz/cevizleri alır. Oyun sonunda her bir oyuncunun kaç cevizi olduğu sayılır. En çok
cevizi olan oyuncu, oyunu kazanır.

6.

Çamur Oyunu: Oyun, en az iki kişi ile oynanır. Oyunda çamur/kil kullanılır. Her bir
oyuncunun eşit miktarda çamuru vardır. Oyuncular çamurlarını kullanarak kendileri için
fincan yaparlar. Oyuncular sıra ile kendi fincanlarını avuçları içerisinde kırmaya çalışırlar.
Kendi fincanını kıran oyuncu, karşı oyuncunun çamurundan alarak kendi fincanın yamar.
Karşı oyuncunun çamuru bitene kadar oyun devam eder.

7.

Çir Çir Çirahpa Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Bir oyuncu istediği bir tekerlemeyi
söyler. Bu sırada diğer oyuncular sırayla birbirlerinin el derilerini tutarak üst üste ellerini
dizerler. Arkadaşının el derisini tutmayı bırakan oyuncu oyundan çıkar.

8.

Çurki Balki/Çizik Bizik (Çelik Çomak) Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Oyunda biri
uzun diğeri kısa olan iki çubuk kullanılır. Yere bir çukur kazılır ve çukurun içine kısa bir
çubuk bırakılır. Uzun çubukla kısa çubuğa vurularak kısa çubuğun uzağa fırlatılmasına
çalışılır. Kısa çubuğu en uzağa fırlatan oyuncu birinci olur.

9.

Dana Bacağı (Buz Hokeyi) Oyunu: İki takımın karşılıklı oynadığı bir oyundur. Oyun buz
üzerinde oynanır. Her takımın karşılıklı olacak şekilde kaleleri belirlenir. Takımlardaki
oyuncular ellerindeki çubukları kullanarak buz üzerindeki taşı karşı takımın kalesine
atmaya çalışırlar. Karşı takımın kalesine en çok taş atabilen takım oyunu kazanır.

10.

Gelin Gelin/ Hala Hala (Evcilik) Oyunu: Bu oyun daha çok kız çocukları taraflarından
oynanmakla birlikte erkek çocukları da bu oyunda yer alabilir. Oyunda çocuklar ev
yaşamına dair öykünmeler yaparlar. Bu oyun günümüzde çocuklar arasında yaygın olarak
oynanan evcilik oyununun karşılığıdır.

11.

Gıryol (Topaç) Oyunu: Oyunda topaç adı verilen köşeleri yuvarlatılmış koni şeklinde, sivri
ucu üzerinde kendi etrafında dönen bir tahta ve ip kullanılır. Oyun bireysel oynanabileceği
gibi grupla da oynanabilir. Oyuncu topacın etrafına bir ip sarar ve ipi topaç üzerinden
boşaltacak şekilde yere atarak döndürür. Kendi kendine durana kadar topacın dönüşü
izlenir.

12.

Gizlembuç (Saklambaç) Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Sayışma ile bir ebe
belirlenir. Ebe elleri ile gözlerini kapatarak yüzünü duvara doğru döner ve saymaya başlar.
Bu sırada diğer oyuncular saklanır. Sayma işlemi bitince ebe saklanan oyuncuları aramaya
başlar. Ebenin ilk bulduğu oyuncu, yeni ebe olur.

13.

Goloçka Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Golaçka adı verilen ucu sivriltilmiş
ağaçtan yapılmış bir çubuk, hızla atılarak toprağa saplanması sağlanır. Oyuncular kendi
ağaç çubuklarını atarak golaçkayı topraktan çıkarmaya çalışırlar.

14.

Gözyumma (Körebe) Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Sayışma ile bir ebe seçilir ve
gözleri bağlanır. Diğer oyuncular ebenin etrafında el ele tutuşarak daire olurlar ve dönerler.
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Ebe hareket ederek diğer oyuncuları yakalamaya çalışır. Ebenin yakaladığı ilk kişi yeni ebe
olur.
15.

Gugul (Kukla) Oyunu: Mısır koçanı veya ağaç parçaları kullanılarak bebekler yapılır. Bu
bebekler seslendirilerek ve hareket ettirilerek kukla gibi oynatılır.

16.

Hebbek (Beş Taş) Oyunu: Oyun bireysel ya da birden çok kişi ile oynanabilir. Oyun, hebbek
adı verilen yuvarlak şekilli beş tane taş ile oynanır. Her bir oyuncu sırayla taşları atar ve
taşları dağıtır. Dağılan taşlardan biri seçilerek alınır. Diğer taşlar yerleri değiştirilmez.
Ellerden birinin parmaklarına değişik şekiller verilerek yere köprü kurulur. Diğer elle
seçilen taş, havaya atılır. Taş havada iken yerdeki taşlar birer birer diğer elle kurulan
köprünün altından/üstünden geçirilmeye çalışılır. Oyuncu havaya attığı taşı düşürürse
yanar ve sıra diğer oyuncuya geçer.

17.

Kızıl Bayrak Oyunu: Oyun iki takım halinde oynanır. Oyunda her gurubun kırmızı renkli 5
tane bayrağı vardır. Bayraklar belli bir yere dikilir. Aynı anda her grubun üyesi, sıra ile
koşarak bayraklardan bir tanesini alıp kendi grubuna getirir. Bayrakları en erken sürede
bitiren takım oyunu kazanır.

18.

Lenke Oyunu: Oyun bireysel ya da birden çok kişi ile oynanabilir. Küçük bir koyun derisi
parçasının içine lenke adı verilen kurşun parçası konarak top yapılır. Oyuncu ayağın iç
kısmı ile yapılan bu topu zıplatarak saydırır.

19.

Makmak/ Tepkiç/ Makrova (Sek Sek) Oyunu: Oyun bireysel ya da birden çok kişi ile
oynanabilir. Yere tebeşir ile karelerden oluşan 10 kutucuk çizilir. Her bir kareye diziliş
sırasına göre 1’den 10’a kadar rakamlar yazılır. Oyuncu yassı bir taşı birinci kareden
başlayarak 10’nuncu kareye kadar tek ayak üzerinde zıplayarak sürükler.

20.

Mendil Bulmah Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Sayışma ile bir ebe seçilir. Diğer
oyuncular daire şeklide yere çömelirler. Ebe elindeki mendille tekerleme söyleyerek
dairenin etrafında dolanır ve dairedeki oyunculara fark ettirmeden elindeki mendili
oyunculardan birinin arkasına bırakır. Arkasına mendil bırakılan oyuncu mendili fark edip
ebeyi yakalamaya çalışmalıdır. Kovalama sırasında ebe yakalanmadan mendil bırakılan
oyuncunun yerine oturmayı başarırsa yeni ebe, ebeyi kovalayan oyuncu olur.

21.

Petek/Kapik Oyunu: Oyun bireysel ya da birden çok kişi ile oynanabilir. Şişe kapakları
ezilerek kapik adı verilen madeni paralara dönüştürülür. Kapiklerden biri yere atılır.
Madeni bir para yardımıyla yerdeki kapiğe vurularak ters dönmesi sağlanır. En çok kapik
çeviren oyuncu, oyunu o kazanır.

22.

Radatka (Sapan) Oyunu: V şeklideki bir ağaç parçası ve lastik yardımı ile radatka adı
verilen bir sapan yapılır. Tüy, taş gibi malzemeler, radatka ile hedefe atılmaya çalışılır.

23.

Salıncak Oyunu: Bu oyun en az iki oyuncu ile oynanır. Oyunculardan birinin elinde bir ip
vardı ve bu ipi kendi etrafında döndürür. Diğer oyuncu bu ipin üstünden atlamaya çalışır.
İp, ipin üzerinden atlayan oyuncunun ayağına takıldığında; ipi döndüren çocuk ile ipin
üzerinden atlayan çocuk ile yer değiştirir. Bu oyunda ipin üzerinden atlayan oyuncu sayısı
arttıkça; oyun daha keyifli hale gelir.

24.

Savaş Oyunu: Oyun, 5’er kişiden oluşan iki grup ile oynanır. Gruplardaki üyeler bir
komutla aynı anda birbirinden bağımsız olarak saklanırlar. Eğer bir grup üyesi diğer bir
grubun üyesi ile karşılaşırsa onu elindeki taş, sopa vb. kovalayarak ortaya çıkmasını sağlar.
Tüm oyuncuları ortaya çıkan grup, oyunu kaybeder.
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25.

Sivi Sivi Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Sayışma ile bir ebe belirlenir. Diğer
oyuncular daire oluşturacak şekilde yere çömelir ve bir taşı bacaklarının arkasından elden
ele geçirerek hareket ettirirler. Ebe gizlice elden ele geçirilen taşı bulmaya çalışır. Ebe taşın
kimin elinde olduğunu bulabilirse yeni ebe taşı saklayan oyuncu olur.

26.

Şebelek Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Sayışma ile bir ebe belirlenir. Ebe olan
oyuncu elini yüzünün ayası görecek şekilde yüzüne koyar. Diğer oyunculardan biri ebenin
eline vurur. Ebe eline vuran oyuncuyu tahmin etmeye çalışır. Eğer ebe eline vuran
oyuncuyu bilirse, ebenin eline vuran oyuncu, yeni ebe olur.

27.

Şehir Kapmaca Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Yere daireler çizilir ve her bir
dairenin içine farklı şehir isimleri yazılır.1-2-3 denilir ve bir şehir ismi söylenir, ismi
söylenen şehre koşulur. İsmi söylenen şehrin olduğu daireye ilk gelen oyuncu, o şehrin
sahibi olur.

28.

Taş Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Yassı şekildeki taşlar üst üste dizilerek kule
yapılır. Her oyuncu elindeki taşı/ lenkeyi, topu vb. belli mesafeden üst üste dizilen taşlara
atarak yıkmaya çalışır.

29.

Telefon (Kulaktan Kulağa) Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Oyuncular yan yana
dizilirler. Grubun başındaki oyuncu, yanındaki oyuncunun kulağına fısıltıyla bir kelime
söyler. Söylenen bu kelime sırayla diğer grup üyelerinin kulaklarına iletilir. Grubun en
sonundaki oyuncu duyduğu kelimeyi yüksek sesle söyler. Fısıltıyla kulaktan kulağa iletilen
kelimenin doğru olarak aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir. Kelimenin iletiminde
yanlışlık yapan oyuncu oyundan çıkartılır.

30.

Yağmur Yağdurma Oyunu: Bu oyun yağmur yağması istendiği zaman çocuklar tarafından
oynanan bir oyundur. Çocuklar kendileri için süslü süpürgeler hazırlar. Yağmur yağmadığı
zamanda çocuklar süsledikleri süpürgelerle kapı kapı dolaşarak maniler söylerler ve
yiyecekler toplarlar. Daha sonra tüm çocuklar bir araya gelerek toplanan yiyecekler hep
birlikte yerler ve yağmurun yağması için dileklerde bulunurlar.

31.

Yerden Yüksek Oyunu: Oyunda kişi sınırlaması yoktur. Sayışma ile bir ebe seçilir. Ebe
tarafından yere rastgele taş ve ağaçlar bırakılır. Diğer oyuncular yere basmamaya çalışarak
kaçışırlar. Ebe de kaçışan çocukları yakalamaya çalışır. Ebenin yakaladığı oyuncu yeni ebe
olur.

32.

Yüzük Oyunu: Bu oyun en az dört çocukla oynanır. Sayışma ile bir ebe belirlenir.
Oyunculardan biri ebeye sezdirmeden yüzüğü yumruğunun içine saklar veya diğer
oyunculara iletir. Ebe yüzüğün kimin elinde olduğunu bulmaya çalışır. Ebe yüzüğü kimin
elinde olduğunu bulursa yüzüğü saklayan oyuncu yeni ebe olur.

Araştırma kapsamında derlenen 32 Ahıska Türkleri çocuk oyunu, okul öncesi eğitim
programının dört temel gelişim alanı olan bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve psimotor gelişim
alanlarında analiz edilmesi sonucu elde edilen bulgular Şekil 1’de belirtilmiştir.
Şekil 1. Ahıska Türklerinde oynanan geleneksel 32 çocuk oyununun bilişsel, dil, sosyalduygusal ve psimotor gelişim alanlarına göre analizi
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Araştırma kapsamında derlenen oyunlar bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve psimotor gelişim
alanlarına göre incelendiğinde; oyunlardan 5’inin sadece psikomotor gelişim (B: Lenke, Gıryol,
Salıncak, Petek/ Kapik, Radatka), 4’ünün psikomotor ve dil gelişimi (E: 12 Bala, Mendil Bulmah,
Ayak Sayma, Beş Parmah), 9’unun pskiomotor ve bilişsel gelişim (F: Taş, Savaş, Makmak/
Tepkiç/ Makrova, Hebbek, Gizlembuç, Goloçka, Çurki Balki/ Çızık-Bızık, Yerden Yüksek, Aşık
Oyunu), 2’sinin bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim (G: Yüzük, Sivi Sivi), 1’inin dil ve sosyalduygusal gelişim (H: Telefon) alanı/alanlarına yönelik olduğu görülmüştür. Ayrıca oyunlardan
2’sinin psikomotor, bilişsel ve dil gelişimi (K: Şehir Kapmaca, Gözyumma), 1’inin psikomotor,
bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim (L: Dana Bacağı, Şebelek, Kızıl Bayrak, Ceviz), 4’ünün
bilişsel, dil ve sosyal-duygusal gelişim (M:Gugul), 1’inin psikomotor, dil, sosyal-duygusal
gelişim (N: Çir Çir Çirapha, Çamur) alanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Oyunlardan 2’sinin
ise tüm gelişim (O: Hala Hala /Gelin Gelin, Yağmur Yağdurma) alanlarına yönelik olduğu tespit
edilmiştir. Tüm bu bulgulara göre; derlenen 32 oyunun 27’si psikomotor, 20’si bilişsel, 13’ü
sosyal-duygusal ve 11’i dil gelişim alanlarına yönelik kazanımlara sahiptir.
Araştırmanın ikinci basamağında ise derlenen oyunlar; türlerine ve amaçlarına, hitap
ettikleri cinsiyet ve yaş gruplarına, oyuncu sayısına, oyun sırasında kullanılan araç-gereçlere ve
oyun alanlarına göre de incelenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Ahıska Türklerine ait geleneksel oyunların türlerine ve amaçlarına, hitap ettikleri
cinsiyet ve yaş gruplarına, oyuncu sayısına, oyun sırasında kullanılan araç-gereçlere ve oyun
alanlarına göre analizi

No Oyun Adı
1

Savaş
Oyunu

Makmak/
Tepkiç/
2 Makrova
(Sek Sek
Oyunu)
3 Gizlembuç

Yaş Cinsiy
Grubu
et

Oyuncu Sayısı

8 ve
üstü

Erkek

10 Kişi
(5-5)/Takım

7 ve
üstü

Kız

En Az 2/
Bireysel

5 ve

Karma

En Az 2/

Kullanılan
Oyun
Oyunun
Oyun Türü
Araç
Alanı
Amacı
Ağaç,
Savunma ve
Çubuk ve
Strateji
Açık
grup
Taş
birlikteliği
Dikkat
Rekabet,
geliştirme ve
Tebeşir ve
Beceri
Açık
beden
Taş
Gerektiren
koordinasyonu
Oyun
nu sağlamak
Rekabet, Açık
Eğlence
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(Saklamba
ç)
Gözyumm
a
4
(Körebe)
5

12 Bala

6

Radatka
(Sapan)

7

Lenke

Mendil
Bulmah
Hebbek
9
(Beş Taş)
Ceviz
10
Oyunu
8

üstü
5 ve
üstü
7 ve
üstü
7 ve
üstü
7 ve
üstü
6 ve
üstü
7 ve
üstü
6 ve
üstü

Takım

Karma
Karma
Erkek
Erkek
Karma
Karma
Karma

En Az 3/
Bireysel
12 Kişi
(6-6)/Takım
En Az 2/
Bireysel
En Az 2/
Bireysel
En Az 5/
Bireysel
En Az 2/
Bireysel
En Az 2/
Bireysel

11

Petek/
Kapik

7 ve
üstü

Karma

En Az 2/
Bireysel

12

Çurki
Balki/
Çızık
Bızık
(Çelik
Çomak)

7 ve
üstü

Karma

En Az 2/
Bireysel

Gelin
Gelin/
13
Hala Hala
(Evcilik)
Telefon
14 (Kulaktan
Kulağa)
15

Yüzük

6 ve
üstü

Karma

7 ve
üstü

Oyuncu Sayısı Ne
Kadar Fazla
Karma Olursa O Kadar
Eğlenceli
Olur/Takım

6 ve
üstü

Kız

En Az 4/
Eşli

En az 4/Bireysel

Strateji
Gözbandı
LastikAğaç-Taş
Koyun
Derisi ve
Kurşun

Strateji
Güç
Gerektiren
Beceri
Gerektiren
Beceri
Gerektiren

Eğlence ve
Açık sesin yönünü
bulma
Açık

Eğlence

Açık

Eğlence

Açık

Performans

Mendil

Zeka-Strateji Açık

Eğlence

Beş Taş

Beceri
Karm
Gerektiren
a
Beceri
Karm
Gerektiren
a

Eğlence

Ceviz

Şişe
Beceri
Kapakları ve
Gerektiren
Demir Para
Çubuk ve
Ağaç Dalı

Beceri
Gerektiren

Eğlence

Açık

Performans ve
eğlence

Açık

Eğlence

-

Farklı
toplumsal
Taklit
Karm
rolleri
Gerektiren
a
benimseyebil
me

-

Beceri
Karm
Gerektiren
a

Eğlence

Yüzük ya da
Taş

Strateji

Karm
a

Eğlence

-

Güç
Gerektiren

Açık

Eğlence

16

Ayak
Sayma

7 ve
üstü

Oyuncu Sayısı Ne
Kadar Fazla
Karma Olursa O Kadar
Eğlenceli
Olur/Takım

17

Kızıl
Bayrak

6 ve
üstü

Karma

10 Kişi
(5-5)/Takım

10 Adet
Kırmızı
Bayrak

18 Salıncak

6 ve
üstü

Karma

En Az 2/
Eşli

İp

19

Gugul
(Kukla)

6 ve
üstü

Kız

En Az 2/
Eşli

Mısır
Koçanı ve
Ağaç

20

Şebelek

7 ve
üstü

Karma

En Az 3/
Takım

21

Gıryol
(Topaç)

7 ve
üstü

Erkek

En Az 2/
Bireysel

Güç
Gerektiren, Açık
Rekabet
Beceri
Açık
Gerektiren
Dramatik

Karm
a

Strateji, Güç
Karm
ve Beceri
a
Gerektiren
Beceri
İp ve Topaç
Açık
Gerektiren
-

Performans
Eğlence
Toplumsal
rolleri
benimseme
Eğlence
Eğlence
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22

Goloçka

7 ve
üstü

23

Aşık
Oyunu

7 ve
üstü

24 Sivi Sivi

6 ve
üstü

Dana
7 ve
Bacağı
üstü
Çir Çir
6 ve
26
Çirahpa1
üstü
Beş
1-3 yaş
27
Parmah1
Yağmur
5 ve
28 Yağdurma
üstü
1
25

Erkek

En Az 2/
Eşli

ÇubukAğaç
Parçası

Beceri
Gerektiren

Açık

En Az 2/
Beceri
Aşık Kemiği
Açık
Eşli
Gerektiren
Oyuncu Sayısı Ne
Kadar Fazla
Karm
Karma Olursa O Kadar
Taş
Strateji
a
Eğlenceli
Olur/Takım
Erkek

Takım

Karma
Karma
Karma
Karma

Çubuk

En Az 3/
Takım
En Az 2/
Bireysel
En Az 2/
Takım

En Az 2/
Takım
Oyuncu Sayısı Ne
Kadar Fazla
Karma Olursa O Kadar
Eğlenceli
Olur/Takım

Eğlence

Eğlence

Açık

Eğlence

Beceri
Karm
Gerektiren
a
Beceri
Karm
Gerektiren
a

Eğlence

Rekabet

Eğlence
Eğlence

Ot
Süpürgesi

Dramatik

Açık

Taş

Rekabet

Açık

Tebeşir

Strateji,
Rekabet

Açık

29

Taş

5 ve
üstü

30

Şehir
Kapmaca

7 ve
üstü

31

Çamur

6 ve
üstü

Karma

En Az 2/
Eşli

Çamur

Güç Ve
Beceri
Gerektiren

Açık

32

Yerden
Yüksek

5 ve
üstü

Karma

En Az 3/
Bireysel

Taş-Ağaç

Strateji

Açık

Karma

Performans

Eğlence

Eğitim ve
eğlence
Eğlence
Eğlence

Tablo 1’deki bulgulara göre; oyunların tamamının erken çocukluk yıllarında oynanabilecek
oyunlar olduğu, oyunlarda kullanılan araçların çoğunun doğal malzemelerden (taş, çubuk, ağaç,
ip, çamur, aşık ve ceviz vb.) yapıldığı, oyunların büyük çoğunluğunun açık alanlarda oynandığı,
oyunların eğlenme amaçlı oynanmakla birlikte eğitimsel değerlerinin de olduğu saptanmıştır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada Ahıska Türklerinin kültürel miraslarının bir parçası olan çocuk oyunları
incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. 2015 yılında Erzincan ili Üzümlü
ilçesine yerleştirilen 330 Ahıska Türkünden amaca yönelik örneklem seçilmiştir. Veri toplama
aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda derlenen oyunlar; psikomotor, bilişsel, dil ve sosyal
duygusal gelişim olmak üzere dört gelişim alanına göre incelenmiştir. Ayrıca derlenen oyunlar,
türlerine ve amaçlarına, hitap ettikleri cinsiyet ve yaş gruplarına, oyuncu sayısına, oyun sırasında
kullanılan araç-gereçlere ve oyun alanlarına göre analiz edilmiştir.
Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, bedenlerinde biriken enerjiyi hareketli oyunlarla
atma ihtiyacı duyarlar (Pehlivan, 2014). Çocuklar psikomotor gelişim sürecinde büyük ve küçük
kas kullanımı gerektiren; nesne kontrolüne yönelik (atılan topu tutma, duran topa vurma, topu
olduğu yerde saydırma, nesnelerin yerini değiştirme gibi) hareketleri yapma, ritim veya müzik
1

M. Aliyeva Esen (2008)'in "Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska
Oyunları" adlı çalışmasından ulaşılmıştır.
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eşliğinde dans etme gibi pek çok becerileri kazanır. (Bunker, 1991; MEB, 2013). Araştırma
bulguları kapsamında derlenen, “Lenke”, “Gıryol”, “Salıncak”, “Petek/Kapik”, “Radatka”
oyunlarında psikomotor gelişim alanında; yer değiştirme, denge ve nesne kontrolü gerektiren
hareketleri yapma, ip atlama, hedef nesneyi vurma ve ters çevirme gibi becerilerin kazanıldığı
görülmektedir. Bu oyunların yanı sıra “Çir Çir Çirapha” ve “Çamur” oyunları da sosyal-duygusal
ve dil gelişim alanlarına yönelik becerilerin kazandırılmasına yönelik olmakla birlikte tutma,
bırakma, yumuşak nesnelere elleriyle şekil verme ve fırlatma gibi küçük kas becerilerine yönelik
olduğu dikkat çekmektedir.
Çocuğun toplumun bir parçası olabilmesi ve sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi için dil
becerilerini etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Çocuklar iletişim becerilerinin
sıklıkla ihtiyaç duyulduğu oyunlarla; kendini rahatça ifade edebilme, duygu ve düşüncelerini
nedenleri ile açıklayabilme, fikirlerini ifade ederken sırasını bekleyebilme, ses farkındalığı
gösterebilme gibi ifade edici dil becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda, bu oyunlar yoluyla
çocuklar, karşısındaki kişi ile göz teması kurabilme, fark ettiği yeni sözcüklerin anlamını
sorabilme ve öğrendiği kelimeleri yeni durumlarda anlamlarına uygun şekilde kullanabilme gibi
imkanlar da alıcı dillerini geliştirme imkanı bulurlar (Ağyar, 2014; MEB, 2013). Araştırma
kapsamında derlenen oyunlardan “12 Bala”, “Mendil Bulmah”, “Ayak Sayma” ve “Beş Parmah”
oyunlarında çocukların psikomotor becerileri ile birlikte dil gelişim alanında; farklı durum ve
rollerde kişilerle nasıl iletişim kurulabileceği hakkında deneyim kazanabilme, problem
durumlarını ifade edebilme, jest ve mimiklerini kullanabilme, ses tonunu ayarlayabilme, sözcük
dağarcığını genişletebilme, öğrendiği yeni kelimeleri kullanabilme gibi dil gelişimine yönelik
becerilerin geliştirildiği söylenebilir. “Telefon” oyununun ise özellikle dil gelişimine yönelik bir
oyun olduğu görülmektedir. Ayrıca bu oyunda, sıra bekleme gibi sosyal-duygusal alanına yönelik
becerilerin kazanımı da söz konusudur. “Gözyumma,” ve “Şehir Kapmaca” oyunları ise;
psikomotor ve bilişsel gelişim alanı ile sesin yönünü tahmin etme ve bulma gibi dil gelişim alanı
destekleyen becerileri içermektedir.
Çocuklar oynadıkları çeşitli oyunlarda problem durumlarıyla karşı karşıya kalabilmektedir.
Böyle zamanlarda nesne veya olaya dikkatini verme, tahminde bulunma, gözlem yapma,
gruplama, eşleştirme, ayırt etme, sıralama, dikkatini bir noktaya yoğunlaştırma gibi becerilerini
kullanarak kendilerine çözüm yolları geliştirebilirler (MEB, 2013; Pehlivan, 2014). Ayrıca
çocuklar oynadıkları oyunlarda yeni kavramlar ve durumlarla karşılaşarak yeni zihinsel şemalar
oluşturabilirler. Ayrıca bilişsel gelişime yönelik oyunlar esnasında her zaman gerekli
malzemelere ulaşamayabilir. Böyle durumlarda çocuklar, yaratıcılıklarını ve sembolleştirme
yeteneklerini kullanarak ellerinde bulunan nesneye farklı misyonlar yükleyerek yeni kullanım
alanları geliştirebilirler (Ağyar, 2014). Çalışmada derlenen oyunlardan “Taş”, “Savaş”,
“Makmak/Tepkiç/Makrova”, “Hebbek”, “Gizlembuç”, “Goloçka”, “Çurki Balki/Çızık Bızık”,
“Yerden Yüksek” ve “Aşık” oyunlarının psikomotor gelişim alanının yanı sıra bilişsel gelişim
alanında; akıl yürütme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, seçim yapma ve problem durumlarına çözüm
üretme gibi becerilerin kazanımlarının desteklendiği söylenebilir.
Toplum kuralları ve duygular çocuklar için soyut kavramlardır. Çocukların bu kavramları
kazanabilecekleri en rahat ortamlar, sosyal yaşamın küçük bir temsili olan oyunlardır (Pehlivan,
2014). Sosyal-duygusal gelişim alanına yönelik oyunlar esnasında çocuklar; başkalarının
haklarına saygı duyma, işbirliği yapma ve kurallara uyma gibi oyunu yönetme ve işleyişi
hakkında beceriler kazanırlar. Bu becerilere ek olarak, başkalarının duygularını farkına varma ve
bunları ifade etme, farklılıklara saygı gösterme ve verilen sorumlulukları yerine getirme gibi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AHISKA TÜRKLERİNİN ÇOCUK OYUNLARI • | • 403

toplumsal kazanımlara da ulaşabilirler (MEB, 2013; Pehlivan, 2014). Çalışmada yer alan
oyunlardan “Dana Bacağı”, “Şebelek”, “Kızıl Bayrak” ve “Ceviz” oyunlarının, psikomotor ve dil
gelişim alanları ile birlikte ağırlıklı olarak sosyal-duygusal gelişim alanında; sırasını bekleme,
saygılı olma, duygularını ifade etme, yardımlaşma, paylaşma, gruba yön verme ve liderlik yapma
gibi becerileri geliştirdiği görülmektedir. “Yüzük” ve “Sivi Sivi” oyunlarında da bilişsel ve
sosyal-duygusal gelişim alanlarına yönelik beceriler kazanılmaktadır. “Gugul” oyununda ise dil
ve bilişsel gelişim alanının yanı sıra toplumsal rolleri benimseme gibi sosyal-duygusal gelişim
kazanımlarına yönelik olduğu görülmektedir.
Çalışma kapsamında incelenen oyunlara bakıldığında, oyunların tek bir gelişim alanı ile
sınırlı kalmayıp, en az iki gelişim alanına hitap ettiği ve çocuğun birden fazla becerisini
desteklendiği sonucuna varılmıştır. Örneğin, “Hala Hala/Gelin Gelin” ve “Yağmur Yağdurma”
oyunları ise bütün gelişim alanlarına yönelik becerileri kazandırdığı görülmektedir.
Sonuç olarak;


Bu araştırma kapsamında yapılan incelemelerin gelecekte yapılabilecek yeni
araştırmalara ilhan vereceği,



Derleme çalışmalarına yeni bir boyut getireceği özellikle derlenen/ derlenecek çocuk
oyunlarının çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında farklı bir nitelik kazandıracağı,



Kültürlerarası aktarımda derleme çalışmalarının daha da önemli hale geleceği,



Derlenen oyunların eğitim programlarına eklenerek ve öğretmen ve ailelere eğitimler
verilerek sürekliliğinin sağlanabileceği,



Unutulmaya yüz tutmuş oyunların gün yüzüne çıkarılabileceği düşünülmektedir.
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(ERZİNCAN İLİ AHISKALI ÖĞRENCİLER ÖRNEĞİ)
THE PROBLEMS IMMIGRANT STUDENTS ENCOUNTER
DURING THE EDUCATIONAL PROCESS (A CASE OF
MESKHETIAN STUDENTS RESIDENT IN ERZINCAN)
Mehmet ÖZBAŞ*
Recep GÜR**
Abstract
Immigrants prefer to live in countries of which they feel democratically and culturally more for
themselves. Because Meskhetians have the same ethnic origins with Turkish Republic citizens and common
cultural values, they are considered to prefer Turkey. One of the clear functions of education is providing
individuals to become socialized. Accordingly, their adaptation into Turkey acting in accordance with
cognitive, emotional and behavioral properties specific to Turkish culture in various situations possible to
be encountered as a member of the social system is possible through formal education. This study in which
the problems Meskhetian Turks studying in Erzincan encountered during the educational process and
solution offers were tried to be revealed was on case study model as one of the qualitative research designs.
Purposive sampling method was used for determining the participants of the research among the
Meskhetian Turks resident in Üzümlü district of Erzincan province in 2016-2017 academic year. The data
that were collected 26 Meskhetian students via semi-structured interview form were analyzed using the
content analysis. Student views were concluded to be grouped under 11 themes including language
problem, exclusion, and difficulty, not transferring what they learn into daily life, rules of the school, intercountry comparison, additional support, future, adoption, transportation, and orientation towards special
abilities. At the end of the research, it was expected to make contributions upon relevant policy
implementers for determining the needs of Meskhetian Turks related to the educational process, and to
provide benefits upon the solution of the problems Meskhetian Turks experienced during the educational
process.
Key Words: Immigrants, Meskhetian Turks, Educational Problems
Özet
Göçmenler, daha çok demokratik ve kültürel olarak kendilerine yakın hissettikleri ülkelerde
yaşamayı tercih etmektedirler. Ahıska Türklerinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla etnik olarak
aynı kökenden gelmeleri ve ortak kültürel değerlerinin bulunmasından dolayı Türkiye’yi tercih ettiği
düşünülmektedir. Eğitimin açık işlevlerinden birisi, bireyin toplumsallaşmasını sağlamaktır. Dolayısıyla
yaşadığı sosyal sistemin bir üyesi olarak sığınmacıların karşılaşabileceği çeşitli durumlarda, Türk kültürüne
özgü bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikleri öğrenip ona göre hareket ederek Türkiye’ye uyum
sağlaması, formal eğitim ile mümkün olabilmektedir. Erzincan’da öğrenim görmekte olan Ahıska
Türklerinin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya çıkarılmasının
amaçlandığı bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması modelindedir. 2016-2017 eğitimöğretim yılı bahar döneminde Erzincan İli Üzümlü İlçesinde ikamet etmekte olan Ahıska Türk’ü öğrencileri
arasından araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile 26 Ahıskalı öğrenciden toplanan veriler, içerik analizi ile analiz
edilmiştir. Öğrencilerin görüşlerinin, dil problemi; dışlanma; zorluk; öğrendiklerini gündelik yaşama
transfer edememe; ülkeler arası karşılaştırma; okulun kuralları; ek destek; gelecek; uyum; servis/ulaşım;
*
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özel yetenek alanlarına yönlendirme olmak üzere 11 temada toplandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma
sonucunda hem Ahıska Türklerinin eğitim öğretim sürecine ilişkin ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında
ilgili politika uygulayıcılarına katkıda bulunulması beklenmekte hem de Ahıska Türklerinin eğitim öğretim
sürecinde yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Göçmenler, Ahıska Türkleri, Eğitim Öğretim Sorunları

Problem Durumu
Savaş mağduru ulusların vatanlarını terk etmek zorunda kalmaları, göçmenleri başka
ülkelerde yeni bir yaşam umudu arayışı içerisine sokmaktadır (Karakul, 2010; Ray, 2000; Seferov
ve Akış, 2008; Sheehy ve Nahaylo, 1980; Rafatov, 1996). Bu durum, en çok göçmen ulusların
çocuklarını etkilemektedir. Göçmen çocukların toplumsallaşmasını sağlayabilmek ve onların
yaşadığı sosyal sistemin bir üyesi olarak karşılaşabileceği çeşitli durumların üstesinden
gelebilmelerini sağlamak, formal eğitim ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla göçmen
öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunların bilimsel araştırmalara konu
edinilmesi hem bilimsel hem de insan hak ve hürriyetleri açısından evrensel bir gereklilik olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışmanın, hem göçmenlerin eğitim öğretim sürecine ilişkin sorunlarının
ve ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında ilgili politika uygulayıcılarına katkıda bulunulması
beklenmekte hem de Ahıskalıların eğitim öğretim sürecinde yaşadıkları sorunların çözümüne
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, göçmen öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunların
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırma, Erzincan İli Üzümlü İlçesinde eğitim
öğretim görmekte olan Ahıskalı öğrenciler ile sınırlandırılarak, Ahıskalıların eğitim öğretim
sürecinde karşılaştıkları sorunlara odaklanılmıştır.
Araştırmanın Yöntemi
Göçmen öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunları, kendi gerçek
yaşam çerçevesi içerisinde bütüncül bir yaklaşımla detaylı bir şekilde inceleyerek derinlemesine
betimlendiğinden nitel araştırma desenlerinden durum çalışması modelindedir (Yıldırım ve
Şimşek, 2011). Bu araştırmanın katılımcılarını, 2016–2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde,
Erzincan’da öğrenim görmekte olan Ahıskalı öğrenciler arasından amaçlı örnekleme yöntemi ile
belirlenen 13’ü Üzümlü Ortaokulu, 11’i Üzümlü Anadolu Lisesi ve 2’si Üzümlü Kız Meslek
Teknik Anadolu Lisesi’nden olmak üzere toplam 26 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya
gönüllü olarak katılan Ahıskalı öğrenciler ile görüşme için uygun bir sınıfta yaklaşık 20 dakika
süren ve yarı yapılandırılmış bireysel görüşmelerle veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik
analizi ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın Bulguları
Ahıskalı öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin yapılan
görüşmeler doğrultusunda toplanan verilere yapılan içerik analizi sonrası, öğrencilerin görüşleri,
dil problemi; dışlanma; zorluk; öğrendiklerini gündelik yaşama transfer edememe; ülkeler arası
karşılaştırma; okulun kuralları; ek destek; gelecek; uyum; servis/ulaşım; özel yetenek alanlarına
yönlendirme olmak üzere 11 temada toplandığı bulgusuna ulaşılmıştır. “Gelecek”; “Uyum”;
“Servis/Ulaşım”; “Özel Yetenek Alanlarına Yönlendirme” temalarında alt kategorilere
ulaşılamamıştır. Dil Problemi (iletişim, utanma, okuma, yazma, konuşma, anlayamama,
not/puan); Dışlanma (anlaşamama, alay etme, ayrımcılık, kavga, küfür); Zorluk (derslerde
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zorlanma, seviye farkı, geniş ölçekli testler (YGS, TEOG vs)); Öğrendiklerini Gündelik Yaşama
Transfer Edememe (öğrendiklerini evde kullanabilme, öğrendiklerini dışarıda kullanabilme);
Ülkeler Arası Karşılaştırma (özlem, dil, ilgi, ders saati fazlalığı, yaşam biçimi farklılığı, öğretim
programı) ; Okulun Kuralları (gürültü, öğretmene saygı, kıyafet-aksesuar, rahatsız olma,
uygulamada esneklik); Ek Destek (ek kurs, özel ders, maddi destek, ek materyal, hazırbulunuşluk,
ek öğrenme alanları) temaları alt kategorilere ayrılmaktadır.
Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri
Ahıskalı öğrencilerin dil sorunlarının bulunduğu ve anlamadıkları yerleri sormaktan
çekindikleri görülmektedir. Hem Türk öğrencilere hem de Ahıskalı öğrencilere yeterince
oryantasyon eğitimi verilmemesinin de etkisiyle Türk öğrencilerin Ahıskalı öğrencileri dışlaması,
küfür etmesi, “Hristiyan’sınız” vb. ifadelerle dalga geçmesi Ahıskalı öğrencilerde moral
bozukluğu, yalnızlık duygusu ve öğrenciler arasında gruplaşmalara yol açmaktadır. Öğrencilerin
yaşı ve önceki öğrenim düzeyleri göz önünde bulundurularak sınıf seviyelerinin belirlenmesi, ön
öğrenmelerdeki eksiklikleri nedeniyle derslerde, sınavlarda, öğrendiklerini gündelik yaşama
transfer etmede zorlanmalarına ve gelecek kaygısı taşımalarına yol açmaktadır. Ahıskalı
öğrenciler, servis saatlerinin okulun başlama saatine göre ayarlanması, ek kurs, özel ders
sağlanarak eksikliklerinin telafi edilmesi ve özel yetenek alanlarına göre yönlendirme yapılması
hususunda istekte bulunmaktadırlar. Bunların yanı sıra Ahıskalılar, Türk öğrencilerin okul
kurallarına uymaması hususundaki rahatsızlıklarını dile getirmekle birlikte Türkiye’deki eğitimle
Ukrayna’daki eğitimi sık sık karşılaştırmaktadırlar. Bu durum, Ahıskalı öğrencilerin bir kısmında,
her ne kadar Türkiye’de ikamet etseler de geldikleri bölgedeki (Ukrayna Donetsk) koşullara
özlem duyduklarını göstermektedir. Ahıskalı öğrencilerin kolay ve hızlı uyum sağlayabilmeleri
için oryantasyon ve sosyal beceri eğitimlerinin yanı sıra onların ön öğrenme eksikliklerinin ve dil
problemlerinin giderebilmesi adına ek kurslar verilebilir. Ayrıca, Ahıskalıların, Türklerle etnik
olarak aynı kökenden geldiği ve ortak kültürel değerleri bulunduğuna ilişkin seminerler,
Ahıskalıların ve Türklerin saygı, güven içerisinde empati kurarak yaşayabilmeleri için değerler
eğitimine yönelik etkinlikler düzenlenmesi önerilebilir.
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AHISKALI OLAN VE OLMAYAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE
ŞİDDET EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF VIOLENCE DISPOSITION AMONG MESKHETIAN AND
NON- MESKHETIAN HIGH SCHOOL STUDENTS
Meltem ÖZCAN*
Betül ALKAN POLAT**
Tuncay POLAT***
Özet
Amaç: Bu çalışma Ahıskalı olan ve olmayan ortaöğretim öğrencilerinde şiddet eğiliminin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, , Erzincan ili Üzümlü ilçesinde bulunan Anadolu, Kız
Meslek ve Teknik ve Çok Programlı Liselerinde öğrenim gören tüm öğrenciler ile 20-24 Mart tarihleri arasında
yapılmıştır. Evrenden örneklem seçimine gidilmeden ulaşılabilen bütün öğrencilere kişisel bilgi formu ve şiddet eğilim
ölçeği uygulanmıştır. Araştırma 22 Ahıskalı ve 96 Ahıskalı olmayan toplam 118 ortaöğretim öğrencisi ile
yürütülmüştür. Veriler, çocukların kendilerine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen
“Kişisel Bilgi Formu” ve çocukların şiddete eğilimlerini değerlendirmek amacıyla “Şiddet Eğilim Ölçeği” kullanılarak
toplanmıştır. Verilerin normal dağılıma uymadığı saptanmış ve bu nedenle veriler analiz edilirken Mann Whitney U ve
Kruskall Wallis testi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma sonucunda yaş faktörünün şiddet eğilimi üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık
oluşturduğu belirlenmiştir. Ancak çalışma dâhilinde incelenen diğer değişkenlerin şiddet eğilimi üzerinde etkili
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç: Ergenlerin şiddete eğilimlerini önlemeye yönelik çok yönlü programlar ve eğitimler düzenlenebilir.
Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin farklı toplumların sosyolojik, kültürel, eğitim vb. özelliklerine entegre
olabilmeleri özellikle psikolojik açıdan olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabileceği bilinmektedir. Bu nedenle göç
eden ergenlerin psikolojik açıdan desteklenmesi sağlanmalıdır.
Anahtar Kelime: Ergen, Şiddet, Göç
Abstract
Objective: The purpose of the study was to determine of violence disposition among Meskhetian and Nonmeskhetian high school students in terms of some variables.
Materials And Methods: The study, which was designed in descriptive model, was done with all of the
students who studied at Anatolian Vocational High School and Technical School and Multi-program School for Girls
in Üzümlü County, Erzincan Province between the 20th and 24th of March, 2017. No sampling was made and personal
information form and violence tendency scale were administered to all of the students. The study was done with 118
high school students (22 Meskhetian students and 96 Non-meskhetian students). In order to collect data about children,
“personal information form” designed by the researcher was used. In order to collect data about children’s violence
disposition, “violence tendency scale” was used. Whether or not data followed a normal distribution was found and
therefore Mann Whitney U and Kruskall Wallis tests were employed while data were being analyzed.
Results: As a result of the study, it was identified that age factor produced a statistically significant difference
in terms of violence disposition. However, other variables examined (sex, birth order, number of brothers/sisters, family
type, parents’ educational status, parents’ professions) were not found to be effective upon violence disposition.
Conclusion: Multi-purpose programs and educations that will prevent adolescents’ violence tendency may be
organized. Adolescents should know that anger is normal but not violence and thus studies on problem solving skills
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held for the adolescents may be planned. Besides, there should be collaboration with school administration regarding
foreign students and inclusive programs should be opened.
Key Words: adolescent, violence, migration

Giriş
Terim anlamı olarak şiddet, insanın fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik her türlü maddi
ve manevi olumsuz davranışlarda bulunmaktır (Ayan, 2007). Daha geniş kapsamlı tanımı ise
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılmıştır. DSÖ tarafından şiddet “kişinin kendisine,
başkasına, belirli bir topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı gelişim
bozuklukları veya yoksunluk ile sonuçlanabilen, tehdit ya da fiziksel zor kullanma” olarak
tanımlanmıştır (Özgür ve diğerleri, 2011). Şiddetin değerlendirme aşamaları genetik, biyolojik,
psikolojik, demografik, kültürel, ekonomik, sosyal, politik etmenlerin, kolaylaştırıcı ya da
zorlaştırıcı yönleriyle ayrı ayrı veya bir arada incelendiği görülmektedir. Bu bağlamda en önemli
soru şiddetin yaşamın veya insan ırkının zorunlu bir parçası olup olmadığı endişesidir (Güleç ve
diğerleri, 2012). Her geçen gün medyada ölümle sonuçlanan şiddet haberlerine rastlanması endişe
vericidir. Dünya ve bazı bölgelerin istatistiklerine göre şiddet sonucu etkilenen dezavantajlı
gruplar arasında özellikle ergenler yer almaktadır. Ergenlerin neden olduğu şiddet toplumda en
çok göz önünde olan şiddet çeşitlerinden biridir. Çalışmalar göstermektedir ki, ergenlerde şiddet,
devam eden ve boyutları giderek artan bir problemdir. Türkiye İstatistik Kurumu Gençlik
İstatistikleri verilerine göre, birini öldürme suçu yetişkin erkekler arasında % 2,1 iken, genç
erkekler arasında % 2,8 oranında; yetişkin kadınlar arasında % 1,6 iken genç kadınlar arasında %
3,5 oranındadır. Şiddete dayalı vakaların yetişkinlere kıyasla gençler arasında daha fazla olduğu
görülmektedir (Haskan ve Yıldırım, 2014). Saldırgan davranışlar ve şiddet yönelimleri, öfke,
kaygı, korku gibi duygu durumlarının sonucudur. Diğer yandan saldırgan davranışlar ve şiddet
eylemleri söz konusu duygu durumlarına sebebiyet verir. Moeller’e göre saldırganlık fiziksel ve
sözel saldırganlık olarak ikiye ayrılmaktadır. Fiziksel saldırganlıkta kişiye, hayvana ya da
nesneye zarar verme vardır. Örneğin: vurma, tekmeleme, bıçaklama, ateşli silahlarla yaralama,
sert bir şekilde itme, nesne fırlatma, pencere çarpma, cam kırma ve yangın çıkarma vb. gibi
durumlar vardır. Sözel saldırganlıkta ise; kelimelerle diğer bir kişiye/kişilere zarar verme vardır.
Sözel saldırganlığa örnek verecek olursak; tehdit etme, not ya da mektup yazarak tehditte
bulunma, bağırıp çağırma, dedikodu yayma, alay ederek sataşma vb. gibi durumları içerir.
Genellikle saldırgan tavır ve tutumlar kişinin kendisine zarar verdiği gibi diğerlerine de zarar
verici ve onları incitici, kırıcı nitelikte olabilir. Özetle belirtmek gerekirse saldırganlık, başkaları
tarafından gözlenebilen açık davranışlardır (Karataş, 2008). Saldırganlığın kaynağına yönelik
yapılan tartışmalarda saldırganlığın doğuştan getirildiğini ya da sonradan öğrenilen bir davranış
olduğunu vurgulayan görüşler öne çıkmaktadır (Karahan ve diğerleri, 2009). Aileden sonra,
bireylerin sosyalleşmelerinde en büyük etkiye sahip olan okul; şiddetin yaygın görüldüğü
kurumların başında gelmektedir. Şiddet, okul ortamı üzerinde bozucu etkiler yapmakta, ümitsizlik
ve çaresizliğe yol açarak çocukların kişisel gelişimlerinin zayıflamasına neden olmakta, ayrıca
şiddete maruz kalan çocukların bilişsel yetenekleri, psikolojik işlevleri ve bağlanma davranışları
zarar görmektedir. Okullarda yaşanan zorbalık ve şiddet olayları çocukların psiko-sosyal
gelişimlerini de kötü yönde etkilemektedir (Ünalmış ve Şahin, 2012).
Göç; şiddeti etkileyen bir diğer problem olarak görülür ve göçle gelen nüfusun kentleri
daha da heterojen hale getirmesi mevcut sorunları da arttırdığını söyleyebiliriz. Aynı kente farklı
yerlerden insanlar göç etmektedir ve beraber yaşamaktadırlar. Göç edilen her bir bölgeden
insanların farklı kültürleri, farklı değerleri, farklı inanışları ve farklı yaşantıları olmaktadır. Bu
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farklılıklar şehirde bir araya toplanmakta ve kent insanın anlaşıp kaynaşmasını ve birbirine bağlı
bir sosyal yapı oluşturmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Bu gibi toplumlarda, bireyleri bir arada
tutan sosyal bağların, kuralların ve normların etkileri alt düzeydedir. Aynı yaşam çemberi
içerisinde birden çok kültür olduğu için gruplar arasında bir kültür çatışması da
yaşanabilmektedir. Toplumla ortak yönler bulamayan veya aynı payda da buluşamayan bireyler
toplumdan uzaklaşmakta ve toplumla bağları zayıflamaktadır. Bu bireyler bu süreçten ötürü
toplumsal izolasyon veya yabancılaşma yaşamaktadırlar. Bu bireyler topluma karşı bir yakınlık
duymadıklarından ve bazen düşmanlık beslediklerinden toplumla etkileşimlerinde küçük sorunlar
büyük zararlarla sonuçlanabilmekte ve küçük çatışmalar büyüyüp çeşitli kayıplara neden
olabilmektedir. Meydana gelen bu ortam suça daha uygun bir zemin oluşturmaktadır. Yapılan
bilimsel çalışmalar kentlerde bu nitelikleri taşıyan insanların oturduğu yerlerde suç oranlarının
daha üst seviyelerde olduğunu göstermiştir (Delice ve Yaşar, 2014). Bir sağlık sorunu olarak
şiddet, dünyada ve ülkemizde şiddeti uygulayan ve şiddete maruz kalanların yanı sıra toplumun
her bireyini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesi önem arz etmektedir. Şiddet; her yaş
grubunda ve sosyal sınıfların her safhasında meydana gelmekte, nesilden nesile sorun çözme
biçimi olarak ve ne yazık ki sonraki kuşaklara da bu şekilde aktarılarak yaşam olayları içerisinde
pekiştirilerek devamlılığı sürdürmektedir. Böylece şiddet bulaşıcı bir hastalık gibi diğer bireyleri
de etkileyerek tehlikeli bir şekilde yol almakta ve tüm yaşlarda görülebilmektedir (Coşkun ve
Bebiş, 2014).
Materyal ve Metot
Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, , Erzincan ili Üzümlü ilçesinde bulunan Anadolu, Kız
Meslek ve Teknik ve Çok Programlı Liselerinde öğrenim gören tüm öğrenciler ile 20-24 Mart
tarihleri arasında yapılmıştır. Evrenden örneklem seçimine gidilmeden ulaşılabilen bütün
öğrencilere kişisel bilgi formu ve şiddet eğilim ölçeği uygulanmıştır. Araştırma 22 Ahıskalı ve 96
Ahıskalı olmayan toplam 118 ortaöğretim öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, çocukların
kendilerine ilişkin bilgileri (cinsiyet, kardeş sayısı, anne - baba öğrenim düzeyi) elde etmek
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve çocukların şiddete
eğilimlerini değerlendirmek amacıyla “Şiddet Eğilim Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde
edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılıma
uymadığı saptanmış ve bu nedenle veriler analiz edilirken Mann Whitney U ve Kruskall Wallis
testi kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu:
Araştırmada çocukların kendilerine ilişkin bazı bilgileri toplayabilmek amacıyla
araştırmacı tarafından geliştirilen ve çocuğun cinsiyetini, yaşını, doğum sırasını, kardeş sayısını,
aile tipini, anne-baba öğrenim düzeyini, anne-baba mesleğini belirlemeye yönelik sorulardan
oluşan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Şiddet Eğilimi Ölçeği:
Araştırmada kullanılan bir diğer ölçek Şiddet Eğilimi ölçeğidir. Ölçek; Erol Göka, Bülent
Bayat ve Hakan Türkçapar tarafından 1995 yılında geliştirilmiş olup, MEB adına yapılan
“Ortaöğrenim kurumunda okuyan öğrencilerin saldırganlık ve şiddet eğilimleri” adlı araştırmada
kullanılmıştır. (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,1998) Geliştirilen ölçek; T.C.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun “Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet” (1998)
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konulu araştırmasında da kullanılmıştır. Şiddet Eğilimi Ölçeği, 20 maddeden oluşmaktadır ve tüm
maddeler tek yönlü olduğu için ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçeğin puanlanmasında
“hiç uygun değil” den (1), “çok uygun”a (4) değişen derecelendirme kullanılmıştır. Ölçekten
alınan puanlar, toplam puan alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre toplam puanı; 1-20 arasındaki
olan öğrencinin şiddet eğilimi “çok az”, 21-40 arasında ise “az”; 41-60 arasında ise “fazla”, 6180 arasında “çok fazla” şiddet eğiliminde olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Dolayısıyla ölçekten
alınan puanların yüksekliği şiddet eğiliminin de yüksek olduğunun göstergesidir. Geçerlik ve
güvenirlik çalışması için Taşkesen (2011) Ölçeği 91 öğrenciden oluşan gruba 1 ay ara ile
uygulamış ve ölçeğin Cronbach-alpha değeri 0.76 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliği için
yapılan faktör analizinde en yüksek faktör yüküne sahip madde 0.805 faktör yükü ile 15.madde
iken 18. Madde en düşük faktör yüküne sahip maddedir ve yük değeri, 0.423 olduğu saptanmıştır.
Bu çalışmada ise Cronbach-Alpha değeri 0.856 olarak bulunmuştur.
Verilerin Toplanması
Anket çalışmasının yapılacağı tarih ve saatler için önceden gerekli izinler alınmış olup,
çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere belirlenen zamanda, veri formları dağıtılarak veriler
toplanmıştır.. Bu yöntemle 119 öğrenciye ulaşılmıştır. Formların doldurulması ortalama olarak 510 dakika sürmüştür.
Bulgular
Araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin belirlenmesine ait bulgular
yer almaktadır.
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı ve Şiddet Eğilimi
Ölçeğinin (ŞEÖ) ortalamalar açısından karşılaştırılması
Cinsiyet
Kız
Erkek
Aile Tipi
Çekirdek
Geniş
Doğum yeri
Türkiye
Ukrayna

N
72
46

Sıra Ort.
54,82
66,83

70
48

62,26
55,48

96
22

62,03
48,48

Sıra Top.
3947,00
3074,00

U

p

1319,000

,063

4358,00
2663,00

1487,000

,290

5954,50
1066,50

813,500

0,94

Araştırmada elde edilen verilere göre öğrencilerin 72’sinin kız olduğu, 70’inin çekirdek
aileye sahip olduğu, 22’sinin Ukrayna doğumlu olduğu belirlenmiştir. Araştırmada şiddet
eğiliminin cinsiyet üzerine etkisi incelendiğinde erkek öğrencilerin puan ortalamalarının kız
öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Fakat gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı
bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada aile tipinin şiddet eğilimi üzerindeki etkisine
bakıldığında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin
doğum yerlerinin şiddet eğilimi üzerindeki etkisi açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı ve Şiddet Eğilimi
Ölçeğinin (ŞEÖ) ortalamalar açısından karşılaştırılması
Doğum sırası
İlk
Ortanca

N
41
50

Sıra Ort.
55,38
60,74

Kruskal Wallis
1,025

sd
2

p
0,63
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Son
Kardeş sayısı
Hiç
1
2
3
4 ve fazlası
Yaş
15
16
17
18

27
2
11
27
38
40
26
40
35
17

63.46
108,50
50,32
60,56
57,34
60,91

5,147

4

,273

39,02
59,70
73,67
58,06

Çalışma kapsamına alınan çocukları doğum sırasına göre şiddet eğilim puanları
incelendiğinde doğum sırasında son çocuk olmanın puan ortalaması yüksek olmasına rağmen
gruplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Kardeş sayısının şiddet eğilimi ile
ilişkisi incelendiğinde anlamlı bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. Yaş faktörünün şiddet
eğilimi ile ilişkisi incelendiğinde gruplar arasında farkın anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır.
Özellikle 17 yaşında olan öğrencilerin puan ortalamalarının 15 yaşındaki öğrencilere göre daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.
Tablo 3. Ebeveyn Özelliklerine Göre Öğrencilerin Dağılımı ve Şiddet Eğilimi Ölçeğinin
(ŞEÖ) ortalamalar açısından karşılaştırılması
Ailenin aylık geliri
1000-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000 ve üzeri
Anne Öğrenim Durumu
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Baba Öğrenim Durumu
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

N
89
15
9
5

Sıra Ort.
59,45
48,10
79,67
52,00

19
43
27
26
1
8
39
30
38
2

Kruskal Wallis

sd

p

5,060

4

,281

63,92
60,94
50,33
61,02
5,50

4,947

4

,293

57,13
56,60
65,68
56,89
53,00

1,595

4

,810

Araştırmada ailenin aylık gelirinin, anne öğrenim durumunun, baba öğrenim durumunun,
annenin çalışma durumunun ve babanın mesleğinin şiddet eğilimi ile ilişkisi incelendiğinde
gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır.
Tablo 4. Ebeveyn Özelliklerine Göre Öğrencilerin Dağılımı ve Şiddet Eğilimi Ölçeğinin
(ŞEÖ) ortalamalar açısından karşılaştırılması
Anne çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
Babanın Mesleği
Çiftçi
Esnaf

N
99
19
N
42
11

Sıra Ort.
60,49
54,32
Sıra Ort.
54,57
42,86

Sıra Top.
5989,00
1032,00
Kruskal Wallis

U
842,000

P
,471

sd

p
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Memur
Serbest meslek
Çalışmıyor

14
37
11

70,32
59,19
66,55

5,399

4

,249

Tartışma
Ahıskalı olan ve olmayan ortaöğretim öğrencilerinde şiddet eğiliminin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen veriler literatür bilgisi ışığında tartışılmıştır.
Araştırmada cinsiyetin şiddet eğilimi üzerine etkisine baktığımızda anlamlı bir farkın
olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak literatürde yapılan bazı çalışmalarda cinsiyet değişkeninin
şiddet eğilimi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Haskan (2009) çalışmasında cinsiyete göre
şiddet eğiliminin görülme sıklığını incelemiş, yüksek şiddet eğiliminin erkek ergenler arasında,
kız ergenlere kıyasla daha fazla görüldüğü belirlemiştir. Sağlam (2016)’ın yaptığı çalışmada
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla şiddet eğilimli oldukları saptanmıştır. Özgür ve
arkadaşlarının (2011) yaptığı çalışmada da erkek öğrencilerin şiddet eğilim puan ortalamalarının
kız öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir.
Araştırmada Türkiye’de doğan ve Ahiska’dan gelen öğrencilerin şiddet eğilimleri
incelenmiş olup gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.
Ancak doğum yeri değişkeninin şiddet eğilim ölçeğinin bazı maddelerinde anlamlı olduğu
belirlenmiştir. Göç olgusunun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi incelendiğinde, ergenlik
sorunlarına, yeni yerleşilen yere uyum sağlama çabası eklenmiştir ve psikolojik olarak ciddi
sorunlar yarattığı ortaya çıkmıştır. Göç eden bireylerde çevresel değişim genellikle ani
olduğundan, fertlerin uyum süreci bu değişimden olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Özellikle
çocuk ve ergenlerde göç yaşantısının etkileri daha olumsuz olabilmektedir. Gün ve Bayraktar
(2008) yaptıkları çalışmada, göç eden ergenlerin yaşam doyumu ve benlik saygısının olumsuz
etkilendiğini belirtmişlerdir. Bu etkenler nedeniyle göç eden ergenlerde şiddete eğilim olabileceği
söylenebilir.
Araştırmada gelir düzeyinin şiddet eğilimi üzerine etkisine bakılmış olup istatistiksel
olarak anlamlı bir farkın olamadığı belirlenmiştir. Literatürde yapılan çalışmalara baktığımızda
bazı çalışmalarda da aile gelir düzeyinin şiddet eğilimi üzerine etkisi olduğu görülmekteyken
(özgür ve ark 2011) bazı çalışmalarda da ailenin gelir düzeyinin şiddet eğilimi üzerinde etkili
olmadığı belirlenmiştir. Sağlam’ın yaptığı çalışmada Ortaokul öğrencilerinin şiddet eğilimleri
ailenin aylık gelir düzeyine göre incelenmiş ve öğrencilerin şiddet eğilimlerinin ailenin aylık
gelirine göre anlamlı bir farkın olmadığı bulunmuştur. Ayan (2007), Sivas merkez ilçede
bulunan okullarda okuyan ve aile içinde şiddete maruz kalan ergenlerin saldırganlık eğilimlerini
incelediği araştırmasında, öğrencinin saldırganlık ölçeğinden aldığı puanların ailesinin gelir
düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediğini saptamıştır.
Çalışmada anne gelir düzeyine göre öğrencilerin şiddet eğilimlerine bakılmış olup gruplar
arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Avcı H. ve Yıldırım’ın (2014) çalışmasında
annesi gelir sağlayıcı bir işte çalışan ergenler arasında şiddet eğiliminin daha sık görüldüğü
belirlenmiştir. Gençoğlu ve arkadaşlarının (2014) yapmış oldukları çalışmaya göre eğitim
düzeyi yüksek olan anneye sahip çocuklarının şiddet eğilim düzeylerinin daha yüksek olduğu
saptanmıştır.
Literatürde yapılan farklı araştırmalarda annenin gelir sağlayıcı bir işte çalışmasının
ergenlerin şiddet eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını gösteren bulgular da
mevcuttur.
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Çalışmada yaş faktörünün şiddet eğilimi ile ilişkisi incelenmiş ve gruplar arasında farkın
anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle 17 yaşında olan öğrencilerin puan ortalamalarının 15
yaşındaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınav kaygısının artık yavaş
yavaş başlaması, kimlik oluşturma çabası, ailenin öğrenci üzerinde beklentilerinin artması,
şiddet eğiliminin 17 yaşında olan öğrencilerde daha yüksek çıkmasını etkilemiş olabilir.
Özgür ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin öğrenim
gördükleri sınıfa göre şiddet eğilim puan ortalamaları incelendiğinde, 11. sınıfta öğrenim gören
öğrencilerin şiddet eğilim puan ortalamalarının 9. sınıfta ve 10.sınıfta öğrenim gören
öğrencilerin şiddet eğilim puan ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Akman
(2013) yaptığı çalışmada öğrencilerin şiddete yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre
değiştiğini belirlemiş ve 10. Sınıf öğrencilerinin 9. Sınıf öğrencilerine göre şiddet yanlısı bir
tutuma sahip olduğunu saptamıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında yaş faktörünün şiddet
eğilimi üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Ergenlerin şiddete eğilimlerini önlemeye yönelik çok yönlü programlar ve eğitimler
düzenlenebilir. Ergenlere, öfkelenmenin normal olduğu ancak şiddetin normal olmadığı
öğretilerek, farklı problem çözme becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar planlanabilir.
Ayrıca okula yurt dışından gelen öğrencilere ilişkin okul idaresi ile işbirliğine gidilerek
kaynaştırma programları düzenlenebilir.
Okullarda yaşanılan şiddetin, bireylerin başarılarını, geleceğe bakış açılarını en önemlisi
de yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilediği gerçeği dikkate alınmalıdır. Şiddete eğilimin en
aza indirilmesinde okulda verilen eğitimin büyük bir paya sahip olduğu bilinmelidir. Bu
nedenle özellikle ergenliğin bitimine denk gelen dönemlerde şiddet eğilimini azaltıcı programlar
planlanmalıdır.
Araştırmada göçmen olma durumunun şiddet eğilimi açısından anlamlı olmadığı da
belirlenmiştir. Sonuç olarak göç eden bireylerin sosyodemografik özellikleri değil de sunulan
imkânların, ihtiyaçların karşılanma durumunun ve başka diğer değişkenlerin şiddet eğiliminde
etkili olduğu söylenebilir.
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TÜRKİYE’DE AHISKALI OLMAK VE İLKOKUMA-YAZMA ÖĞRENMEK
BEING MESKHETIAN IN TURKEY AND LEARNING OF READING – WRITING
Seda ALTUNBAŞ YAVUZ*
Özet
2014 yılında Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle, bu bölgede yaşayan Ahıskalı Türkler,
Türkiye’nin farklı bölgelerine göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göçlerden biri de Erzincan’ın Üzümlü
İlçesi’ne gerçekleşmiştir. Göçe tabi olan Ahıska Türklerinin tarihsel, sosyolojik, ekonomik vb. gibi
olumsuzluklarının yanı sıra eğitim açısından da bazı sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir. Bu çalışma ile
Üzümlü’ye göç eden Ahıskalı öğrencilerin eğitim sorunlarına değinilmiştir. Çalışmada, Ahıskalı
öğrencilerin Türkçe ilkokuma ve yazmada karşılaştıkları güçlükler ele alınmıştır.
Çalışma grubunun oluşturulmasında, nitel araştırmanın amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma, Üzümlü İlçesi’nde yaşamakta olan Ahıskalı 3 ilkokul öğrencisini ve bu öğrencilerin
öğretmenlerini kapsamaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler ve öğretmenler için yarı yapılandırılmış
görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiş olup kayıt altına alınmıştır. Elde
edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.
Devam eden bu çalışma sonucunda Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’nde yaşayan Ahıskalı öğrencilerin
Türkçe ilkokuma ve yazmada genel olarak uyum sorunu yaşadıkları, Türk öğrencilere kıyasla dersleri
geriden takip ettikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra Türkçe harf-ses ilişkisi kurma, heceleme, kelime, cümle
ve metin oluşturmada, yazmada ve okuduğunu anlamada zorluk yaşadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ahıskalı öğrenciler, okuma, yazma, anlama.
Abstract
Due to the war that occurred in Ukraine in 2014, Meskhetian Turks living in this region had to
migrate to different regions of Turkey. One of these compulsory migrations took place in Üzümlü District
of Erzincan. It is seen that the Meskhetian Turks subject to the mandatory relocation have some difficulties
in terms of education as well as the negativities such as historical, sociological and economical. This study
deals with the educational problems of Meskhetian students who are migrate to Üzümlü mandatorily. In
the study, the difficulties encountered by Meskhetian students in reading and writing in Turkish have been
discussed.
Purposive sampling method of qualitative research was used in the formation of the study group.
The study involves 5 elementary school students and their teachers in Üzümlü District. Semi-structured
interview questions were prepared for the students and teachers who participated in the study. Negotiations
were conducted face to face and recorded. The obtained data were analyzed by descriptive analysis method.
As a result of this ongoing study, Meskhetian students living in Üzümlü District of Erzincan were
seen to have a general problem of adaptation in Turkish reading and writing, and in comparison with
Turkish students, they were following the lessons behind. In addition to this, it has been seen that they have
difficulty in relating Turkish letter-voice relation, spelling,formating words, sentences and texts, writing
and reading comprehension.
Key words: Meskhetian students, reading, writing, comprehension.

Giriş
Gürcistan sınırları içinde yer alan ve 200’den fazla köyün merkezi durumunda olan Ahıska
bölgesi, çok eski bir Türk yurdudur (Zeyrek, 2001, s. 6). 1068’de de Sultan Alparslan tarafından
Selçuklu ülkesine katılan Ahıska ve çevresi, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevîlerden sonra
1578’de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir (Uzunçarşılı, 1988, s. 59; Kırzıoğlu, 1998, s. 386).
*
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Ahıska bölgesi, 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması ile Türkiye’nin elinden
tamamen çıkmıştır (Zeyrek, 2006, s. 19-24). II. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru, Stalin
döneminde Ahıska bölgesindeki Türklere yönelik baskılar artmış, soy isimleri değiştirilmiş ve
Türklerden önemli kişiler tutuklanmıştır. II. Dünya Savaşı’nda 40 bin civarında Ahıska Türkü
cepheye gönderilmiş ve geri kalanlar ise 14/15 Kasım 1944’de Kazakistan, Kırgızistan ve
Özbekistan’a sürgün edilmişlerdir. 1989’da yaşanan Fergana Olayları neticesinde pek çok Ahıska
Türkü bu defa da Özbekistan’dan göç etmek zorunda kalmış ve 10 binin üzerindeki bir grup
Ukrayna’ya yerleşmiştir (Demiray, 2012). 2014 yılında Ukrayna’da yaşanan savaş neticesinde
Ahıska Türkleri, 3835 Sayılı “Ahıska Türklerinin Kabulü ve İskânına Dair Kanun” gereğince
Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne yerleştirilmiştir (Akpınar, 2016, s. 327-343). 25 Aralık 2015
tarihinde ilk kafilenin geldiği Üzümlü’de Ahıska Türklerinin bugünkü sayısı 421 aile ve 1.922
kişidir (EVİGİMV, 2017).
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleşen bu Ahıska Türlerinin çocukları, buradaki okullara
yerleştirilmiştir. Bu çocukların bir kısmı Türkçeyi ailelerinden öğrenmekle birlikte bir kısmı da
Türkiye’ye geldiklerinde bir kursa tabi tutulmuştur. Buna rağmen bu öğrencilerin büyük bir
çoğunluğunun okuma-yazma sürecinde zorluk yaşamakta oldukları görülmektedir.
Okuma-yazma becerisinin kazandırılması eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ilk
adımlarından birisidir. Bireylerin günlük hayatlarını rahat bir şekilde devam ettirebilmeleri için
bu becerileri kazanmış olmaları gerekmektedir. Eğitimdeki en temel dil becerilerinden olan
okuma ve yazmanın kazanımı, okul öncesi eğitimde hazırlık; ilkokul birinci sınıfta okumayazmayı öğrenme; akıcı okuma ve yazma becerilerinin ise üçüncü sınıfın sonlarına doğru tam
olarak kazanıldığı bilinmektedir. Okumayla ilgili herkes tarafından onaylanmış tek bir tanım
olmamakla birlikte ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki etkili bir iletişime
dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda, düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam
kurma süreci (Akyol, 2010, s. 1) olarak ifadesi okumanın en kapsamlı tanımlamalarından biridir.
Okuma ve yazma iç içe girmiş bir süreçtir. Yazma ise temel dil becerileri içerisinde en son
kazanılan beceri olup beyinde yapılandırılmış bilgilerin yazıya dökülmesi (Güneş, 2009);
düşünceleri ifade ederken gerekli sembol ve işaretlerin motorsal olarak üretilebilmesidir (Akyol,
2010).
Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeleri sürekli okumalarına, yazmalarına ve
yazdıklarını incelemelerine bağlıdır. Bu süreçte karşılaşılacak okuma ve yazma güçlüğü
öğrencinin hayat boyu zorluk yaşamasına neden olabilir. Bu bağlamda Üzümlü ilçesine sürgün
edilmiş Ahıskalı öğrencilerin okuma-yazma sürecinde karşılaştıkları sorunları ele almak, bu
sorunların düzeltilmesine yönelik önerilerde bulunma ihtiyacı duyulmuştur.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine göç eden Ahıskalı öğrencilerin durumlarına
ilişkin, öğretmenlerin görüşleri ile bu öğrencilerin kendi durumlarına ilişkin ilkokuma ve
yazmada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi amaç edinilmiştir.
Yöntem
Araştırma Modeli
Çalışma, durum modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Durum
çalışmalarında ulaşılan sonuçlar genellenememekte; ancak, benzer durumlar için örnek
oluşturarak kolay anlaşılmalarına katkı sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
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Çalışma Grubu
Araştırmada, çalışma grubunun oluşturulmasında nitel araştırmanın amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme tekniğindeki temel
anlayış önceden belirlenmiş bazı ölçütlerin uygulamada kullanılmasıdır. Bu ölçütler ya
araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi
kullanılabilinir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Bu çalışmanın ölçütleri:


Çalışmaya katılacak öğrencilerin 2-4. sınıfları arasında olması,



Ahıskalı olup Erzincan’ın Üzümlü ilçesine göç etmiş olması,



Aileyle birlikte yaşaması şeklinde sıralanmıştır.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşülüp 3 Ahıskalı 3. sınıf öğrencisi ve bu öğrencilerin
öğretmeni ile çalışma yapılmıştır. Aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2’de çalışma grubuna ait
demografik bilgiler verilmiştir.
Tablo1
Çalışmaya Katılan Öğrencilere Ait Bilgiler
Okul
Öncesi
Öğrenci Cinsiyet
Eğitimi

Anne
Baba Mesleği
Kardeş Mesleği
Gelinen
Öncesi/
sayısı Öncesi/
Ülke /Dil
Sonrası
Sonrası
Ev
Çalışmıyor/Araba Ukrayna/
Almamış 5
Hanımı tamircisi
Rusça
Ev
Çalışmıyor/Tarlada Ukrayna/
Almamış 3
Hanımı çalışıyor
Rusça
Ev
Benzinci
Ukrayna/
Almamış 3
Hanımı /Tarlada çalışıyor Rusça

Gelme Türkçe Türkçe
zamanı Eğitim Öğreten

Öğrenci
Kız
1
Öğrenci
Kız
2
Öğrenci
Erkek
3

1
yıl
Kursta Abla
önce
1
yıl
Yok
Anne
önce
1
yıl
Kursta Öğretmen
önce

Tablo2
Çalışmaya Katılan Öğretmene Ait Bilgiler
Öğretmenler

Öğretmenin
Cinsiyeti

Öğretmenin
Eğitim Durumu

Öğretmenin
Hizmet Yılı

Öğrenciyi
Kaçıncı Sınıftan
İtibaren Okuttuğu

Sınıftaki Ahıskalı
Öğrenci Sayısı

Öğretmen

Erkek

Meslek
Yüksekokulu

34

3. Sınıf

11

Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soruları içeren görüşme formları
kullanılmıştır. Bu formlar öğretmen görüşme formu ve öğrenci görüşme formu olarak ikiye
ayrılmıştır. Öğrencilerin kendisine yaklaşık 35, öğretmene ise yaklaşık 30 açık uçlu soru
sorulmuştur. Görüşmeler ses kaydına alınmış, daha sonra araştırmacı tarafından transkript
edilmiştir.
Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Görüşme
kayıtları, katılımcıların isimleri deşifre edilmeden Öğrenci 1, Öğrenci 2, Öğrenci 3 ve Öğretmen
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şeklinde kodlanmıştır. Öğrencinin kendisi ile ilgili görüşleri ile öğretmenin görüşlerinden elde
edilen bulgular iki grupta ele alınmıştır. Bu gruplar ve bu gruplardan oluşturulan temalar Şekil
1’de verilmiştir.

Öğretmen
Görüşleri

GÖRÜŞME
SORULARI

Öğrencinin
Kendisi İle
İlgili
Görüşleri

1. Eğitici eğitimi
2. Öğrencinin okumayla
ilgili sıkıntıları
3. Öğrencinin yazmayla
ilgili sıkıntıları
4. İyileştirme çalışmaları
5. Sınıf ortamında nasıl
bir öğrenci?
6. Arkadaşlarıyla iletişim
7. Veli işbirliği

1. Okuma-yazma ve
ders boyutu
2. Ev-aile boyutu
3. Arkadaş İlişkileri
4. Aitlik olgusu

Görüşme soruları öğretmen görüşü altında, “eğitici eğitimi” (öğretmenlerin Ahıskalı
öğrencileri ya da farklı dildeki öğrencileri Türkçe ilkokuma-yazmayı öğretmeye yönelik bir
eğitim alıp almama durumu), “öğrencilerin okumayla ilgili sıkıntıları” (çalışmaya katılan
öğrencilerin okuma ile ilgili yaşadıkları sorunlar), “öğrencilerin yazmayla ilgili sıkıntıları”
(çalışmaya katılan öğrencilerin yazma ile ilgili yaşadıkları sorunlar), “iyileştirme çalışmaları”
(çalışmaya katılan öğrencilerin yaşadıkları sorunları iyileştirmek adı altında öğretmenin yaptığı
etkinlikler, aktiviteler), “sınıf ortamında nasıl bir öğrenci?” (çalışmaya katılan öğrencilerin sınıf
içindeki durumu, derslere katılım durumu), “arkadaşlarıyla iletişim” (çalışmaya katılan
öğrencilerin sınıf, okul arkadaşlarıyla iletişimi, arkadaşlık kurması) şeklinde temalar
oluşturulmuştur. Öğrencinin kendisi ile ilgili görüşleri altında ise “okuma-yazma ve ders boyutu”
( öğrencilerin Türkçe okuma-yazmada başlığı altında yaşadıkları zorluklar), “ev-aile” boyutu”
(öğrencilerin evde aileleriyle nasıl vakit geçirdikleri, ödevlerine aileden yardım alıp almadıkları),
“arkadaş ilişkileri” (öğrencilerin Üzümlüde yaşayan arkadaşlarıyla olan ilişki durumu) ve “aitlik
olgusu” (öğrencilerin kentlerimin Türkiye’de Türk vatandaşı olarak görüp görmedikleri,
Türkiye’ye aitlik hissetme durumu) yer almaktadır.
Bulgular
Belirlenen temalar doğrultusunda elde edilen bulgular öğretmen görüşleri ve öğrencinin
kendisi ile ilgili görüşler olarak ele alınmış ve bu bölümde ayrıntılı olarak açıklanmaya
çalışılmıştır.
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Öğretmen Görüşleri
Öğretmen görüşleri eğitici eğitimi, öğrencilerin okumayla ilgili sıkıntıları, öğrencilerin
yazmayla ilgili sıkıntıları, iyileştirme çalışmaları, sınıf ortamında nasıl bir öğrenci? arkadaşlarıyla
iletişim ve veli işbirliği açısından ele alınmış ve bu konularda dikkat çekici bazı görüşlere yer
verilmiştir.
1. Eğitici eğitimi. Çalışmaya dahil olan öğretmen Ahıskalı öğrencilere ilkokuma yazma
öğretme ya da yabancılara Türkçe öğretme konusunda herhangi bir eğitim, seminer
almadığını ifade etmiştir. Öğretmenin bu konu ile ilgili görüşü aşağıda verilmiştir.
Öğretmen: “Yok almadım. Benim belli bir 34 yıllık tecrübenin verdiği yetenek… Tamam,
uzman etiketli arkadaşlar olabilir… Kendi tecrübelerimle öğrencileri derse
bağladım…”
2. Öğrencilerin okumayla ilgili sıkıntıları. Çalışmaya dahil olan öğretmen Ahıskalı
öğrencilerin genellikle Sesleri çıkarma, harfleri karıştırma, sesli okuma, şiir okuma, hızlı
okumaya çalışma, noktalama işaretlerine uyma, tonlama gibi okuma sıkıntıları
yaşadıklarını belirtmiştir. Öğretmenin bu konuyla ilgili görüşü aşağıdadır.
Öğretmen: “Geldiklerinde komple sorunlu olarak geldiler… Okumayla ilgili noktalama
işaretleri ve tonlama da eksikler...”
Öğretmen, Öğrenci 3 için ise;
Öğretmen: “(okumada) çok yaşadı sorun ve hala sorunları var. Kendini geliştiremedi bu
yüzden hala sesli okuyamıyor. Utanıyor yanlış söylerim diye. Okumanın zayıf olmasının
verdiği bir şeyle, diyelim bir soru çözülecek, diğer öğrencilere yetişeyim diye çoğu zaman
okumadan çözüyor. Özellikle testlerde… Diğer arkadaşlarına yetişecek, onlarla birlikte
bitirecek, soruyu okumadan çözüyor, işaretliyor.” Demiştir.
3. Öğrencilerin yazmayla ilgili sıkıntıları. Çalışmaya dahil olan öğretmen Ahıskalı
öğrencilerin yazmada genellikle harflerin yönlerinde bozukluk, harfleri karıştırma, satır
başı, imla kuralları, dikte (g), (b-d) harflerinde zorlanma, çabuk yorulma gibi sıkıntılar
yaşadıklarını ifade etmiştir. Bu konudaki görüşü aşağıdadır.
Öğretmen: “Yazmayla ilgili sıkıntıları satır başı, imla kurallarında sıkıntı yaşıyorlar
zamanla düzelecek bu.…”
Öğretmenin, Öğrenci 2’nin durumu için verdiği yorum ise:
Öğretmen: “Bir ders saatinde birkaç cümle yazdığında yoruldum diyor…B- d harfleri kesin
yanlış. Öğrettiğim şekilde yazmıyor….Okuma gibi parçaları göremiyor herhalde.
Bütünü kafasında oluşturuyor, onu oraya geçiremiyor gibi düşünüyorum…”dur.
4. İyileştirme çalışmaları. Çalışmaya katılan öğretmen Ahıskalı öğrencilerin derslerde
yaşadıkları okuma-yazma sorunlarını bazı öğrencileri sınıf içinde destelediğini, seviyeye
uygun eğitim verdiğini, bazı öğrenciler ile birebir ders işlediğini bazılarının ise herhangi
bir yardıma ihtiyacı olmadığından özel bir etkinlik yapmadığını belirtmiştir.
Öğretmen: “Özel olarak sohbet ediyorum onlarla. Tek tek yada grup olarak öğrenci sayısı
az o yönden şanslıyım. Bir küme gibi
bende bu kümenin elemanı gibi
haftada
iki üç defa grupça sohbet ediyorum onlarla.…”
Öğretmen, Öğrenci 3 için: “Sınıfta en çok bu öğrenci için uğraştık. 1. Sınıftan başlar gibi
başladık. 1. Sınıf kitaplarını, okumaya ilk geçiş kitaplarını aldık temin ettik.
Onlarla çalışma yaptık, böylece okumaya geçirdik.” İfadesini kullanmıştır.
5. Sınıf ortamında nasıl bir öğrenci? Çalışmaya katılan öğretmen Ahıskalı öğrencilerin
genellikle Türkçeyi tam olarak bilmediklerinden anlamada sıkıntı yaşadıklarını, bazısının
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çekingen bazısının da tam tersi atak olduğunu, görsel ve oyun derslerinde başarılı,
matematik dersinde ise daha az başarılı olduklarını ifade etmiştir.
Öğretmen: “….(bir soru sorduğumda) önce anlamaya çalışıyorlar anlarsa cevap
verebiliyor başka bir arkadaşı cevap verdiğinde ben aslında öyle diyecektim
diyemedim öğretmenim diyorlar.”
Öğrenci 1’in durumu için ise: “Pek aktif bir öğrenci değil fazla katılmıyor. Görev
verilince yapmaya çalışıyor fakat almak istemiyor.” İfadesini kullanmıştır.
6. Diğer öğrencilerle iletişim. Çalışmaya katılan öğretmen Türk öğrencilerin Ahıskalı
öğrencilere genellikle tepkili olduklarını, bazılarının bu öğrencileri kabullenemediklerini
bazılarının ise bu öğrencileri hiç kıskanmadıklarını söylemiştir. Öğretmenin ifadesi
aşağıdadır.
Öğretmen: “Ne kadar yok desek de öğrenciler arasında gruplaşmalar oluyor fakat
sınıf mevcudunun azlığından dolayı
kontrolümüz
altına
alabiliyoruz.
Kalabalık bir okulda olsalardı daha
değişik olaylar meydana gelebilirdi…
(Diyelim ki) Oyun esnasında bizim öğrencilerden biri onlardan birini düşürdü
gruplaşarak tepki gösteriyorlar.”
7. Veli işbirliği. Çalışmaya katılan öğretmen bazı Ahıskalı öğrencilerin velilerinin
çocuklarıyla ilgili olduklarını, sıkı diyalog içinde olduklarını bazılarının ise yeteri kadar
ilgi göstermediklerini belirtmiştir.
Öğretmen: “Bizim burdaki yerleşik düzene oranla
daha ilgililer… Ben genelde
hepsini telefonla, yapılması gerekeni izah ediyorum. Onların anlamadığı durum
varsa aynı şekilde onlar bana soruyor.”
Öğrenci 3’ün velisi hakkındaki yorumu ise: “…keşke ilgilenecek kimsesi olsaydı. Öyle
abisi ablası bişeysi de yok. Çoğunun annesi Türkçe olarak okuryazar değil. Orda
üniversite bitirmiş ama Türk alfabesi ile okuyamıyorlar.”
Öğrencinin Kendisi İle İlgili Görüşleri
1. Okuma-yazma ve ders boyutu. Çalışmaya dahil olan Ahıskalı öğrenciler genel olarak
okuma-yazmayı sevdiklerini, (v), (y), (f), (d), (b) harflerini okumada ve yazmada
zorlandıklarını, Rusça öğrenmenin daha zor olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin bu
konu hakkındaki görüşleri aşağıda verilmiştir.
Öğrenci 1: “(Türkiye’de okuma-yazmayı öğrenmede)
Zorlanmadım. Çünkü burası
Türk harfleri. Ukrayna’da çok harf
bilmiyordum ondan.”
Öğrenci 2: “(Yazarken) d ve b çünkü karıştırıyorum ikisini.”
Öğrenci 3: “(Okumak) biraz zor. Çok hızlı okuyamıyorum.”
2. Ev-aile boyutu. Çalışmaya dahil olan Ahıskalı öğrenciler evde kardeşleriyle birlikte
kaldıkları odaları olduğunu, ödevlerini öğretmenlerinin söylediğinin aksine düzenli
yaptıklarını, ödevleri yaparken ailelerinden yardım aldıklarını belirtmişlerdir.
Öğrenci3: “Yok kardeşlerimle uyuyorum...(Ödevlerime) annem de babam da ediyor”
3. Arkadaş ilişkileri. Çalışmaya dahil olan Ahıskalı öğrenciler Türk öğrencilerle bazen
sıkıntı yaşadıklarını ama genel olarak onları sevdiklerini ve iyi anlaştıklarını ifade
etmişlerdir.
Öğrenci 1:”(Arkadaşlarımla aram) birazcık iyi… Çünkü Safiye bana söylemişti ki
gidelim parka oynamaya dedi. Ben hayır dedim. Sonra elimden çekti, ben de
yıkıldım. (Geldiğim yerde) arkadaşım yoktu.”
Öğrenci 3: “(Arkadaşlarla aram) iyi... Benimle her şeyleri paylaşıyorlar…”
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Öğrenci 2: “(Geldiğim yerdeki arkadaşlarımla) Dışarı çıkar oyun oynardık, içerde dans
yapardık…”
4. Aitlik olgusu. Çalışmaya dahil olan Ahıskalı öğrenciler Türkiye’yi sevdiklerini,
Ukrayna’yı özlemediklerini ifade etmişlerdir.
Öğrenci 1:”(Burayı) seviyorum. Burada daha çok mutluyum”
Öğrenci 2: “(Sessizlik…) burada mutluyum…(Geldiğim ülkede) mutluydum. Burayı
biraz daha tanısam burada daha çok
mutlu olacam.”
Öğrenci 3: “(Geldiğim yerdeki arkadaşlarımı özlemem) evet, hayır çok yok…”
Sonuç ve Öneriler












Çalışmada, çalışma grubuna dahil edilen öğrencilerin öğretmeninin;
Ahıskalı öğrencilerin okuma-yazma sürecine destek verecek herhangi bir eğitim almadığı,
öğretmenin tecrübesiyle eğitim sürecini yürüttüğü,
Öğretmene göre öğrencilerin okumada sesleri çıkarma, harfleri karıştırma, sesli okuma, şiir
okuma, hızlı okumaya çalışma, noktalama işaretlerine uyma, tonlama gibi faktörlerde
sıkıntı yaşadıkları,
Öğretmene göre öğrencilerin yazmada, harflerin yönlerinde bozukluk, harfleri karıştırma,
satır başı, imla kuralları, dikte (g), (b-d) harflerinde zorlanma, çabuk yorulmada sıkıntı
yaşadıkları,
Öğrencilerin eksik yönlerini iyileştirmek için öğrencileri sınıf içinde destekleme, öğrenci
seviyesine uygun eğitim verme, sınıfta oturduğu yeri düzenleme, öğrenciyle bazen bire bir
ders işleme gibi yardımcı faaliyetlerde bulunduğu,
Öğrencilerin derslerde daha çok anlamada sorun yaşadıklarını, bazılarının çekingen
bazılarının daha atak olduğu, görsel ve oyun derslerinde başarılı olup matematik dersinde
daha az başarılı oldukları,
Arkadaşlarının çoğunun bu öğrencilere tepkisinin olduğu, kabullenmede zorluk
yaşadıklarının ancak bir kısmının da çok sevdiği,
Öğrencilerin ailelerinin çoğunlukla ilgili oldukları, ancak çalışma şartlarından dolayı okula
sık gelemediklerini, bazılarının ise hiç ilgilenmediği sonucuna varılmıştır.
Çalışmaya katılan Ahıskalı öğrencilerin ise;











Okuma-yazmayı sevdikleri, (v), (y), (f), (d), (b) harflerini okumada ve yazmada
zorlandıkları, Rusça öğrenmenin daha zor olduğu,
Ev ortamlarında kendilerine ait odaların olmadığı, ödevleri evin herhangi bir odasında
yaptıkları, ödevleri yaparken ailelerinden yardım aldıkları,
Arkadaşlarıyla aralarının genel olarak iyi olduğu ancak bazen sorunlar yaşadıkları,
Aitlik duygusu olarak Türkiye’yi sevdikleri, Ukrayna’yı çok özlemedikleri, burada hem
ailelerinin hem kendilerinin daha mutlu oldukları sonucuna varılmıştır.
Elde edilen bu sonuçlar kapsamında,
Ahıskalı öğrencilere Türkçe ilkokuma-yazma öğreten öğretmenlere, öğrencilerin
yaşadıkları zorluklara aşmada onlara yol gösterici eğitimler verilebilir.
Okuma-yazma güçlüğü yaşayan Ahıskalı öğrencilerin durumlarını iyileştirici okul saatleri
dışında ek eğitimler verilebilir. Aynı zamanda bu konu hakkında rehberlik servislerinden
yardım alınmalıdır.
Bu öğrencilerin Türkçe anlamada zorluk yaşadıklarından dolayı bu öğrencilere Türkçeyi
sevdirecek sık sık hikaye kitapları okunup, eğitici çizgi filmler izletilebilir.
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Ahıskalı öğrencilerin Türk öğrencilerle arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek amaçlı okul
gezileri, toplu etkinlikler düzenlenebilir.
Öğretmenlerin aile ile işbirliği arttırılmalı, bu kapsamda Ahıskalı ailelerin evlerine ev
ziyareti yapılabilir.
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AHISKA TÜRKLERİNİN EĞİTİM SORUNLARININ ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING THE EDUCATIONAL PROBLEMS OF MESKHETIAN TURKS
ACCORDING TO THE VIEWS OF STUDENTS
Oğuzhan YILMAZ
Hüseyin Hüsnü BAHAR
Özet
Araştırma Ahıskalı ortaokul öğrencilerin eğitim sorunlarını öğrenci görüşlerine göre tespit etmek
için yapılmış nitel bir durum çalışmasıdır. Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde ortaokulda öğrenim gören 17
Ahıskalı öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu
vasıtasıyla toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler NVİVO 11 programına yüklenerek, bu program
vasıtasıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde kodlanan dosyalar devamında yakınlık ve
benzerliklerine göre yaş grubu, dil, okul ve aile ile ilgili sorunlar olmak üzere birtakım kategoriler etrafında
toplanmıştır. Çalışma sonucunda ortaokula devam eden Ahıskalı öğrencilerin başta okul ile ilgili
problemler olmak üzere, dil, akran grubu ve aile ile ilgili konularda pek çok problem yaşadığı, bu
problemlerin onların ifadelerinden hareketle okul başarılarına etki ettiği tespit edilmiştir
Anahtar kelimeler: Ahıska Türklerin eğitim sorunları, göçmenlerin eğitimi, Erzincan’daki Ahıskalı
Türkler, göç.
Abstract
The research was a qualitative case study carried out for determining the educational problems of
Meskhetian secondary education students according to the views of students. The study group included 17
Meskhetian students studying in the secondary education school in Üzümlü district of Erzincan province.
The data of the study were collected using a semi-structured interview form. The data obtained in the study
were uploaded to NVIVO 11 program, and were exposed to content analysis. Subsequent to the coding in
the content analysis, the problems were categorized under some titles such as the problems related to age
group, language, school and family. At the end of the study, it was determined in reference to their
expressions that the Meskhetian students studying at secondary education school experienced several
problems related to language, peer group, family, and the school, as the leading, and these problems affected
their school success.
Key Words: Educational problems of Meskhetian Turks, education of immigrants, Meskhetian
Turks in Erzincan, migration.

1. Giriş
Dünya tarihi bugüne kadar pek çok göç hadisesine tanıklık etmiştir. Bu göçlerden biri de
Ukrayna’dan gelen Ahıska Türklerinin Erzincan’ın Üzümlü ilçesine göçüdür. Bu göç aslında
Ahıskalıların ilk mekân değişikliği değildir. Daha önce Stalin zamanında Ahıska Bölgesinden
sürülerek Özbekistan’ın Fergana bölgesine gitmek zorunda kalan Ahıskalılar, 1989 yılında ise
Fergana’da çıkan olaylar nedeniyle Ukrayna’ya göç etmişlerdir. Ancak bölgede Ukrayna ile
Rusya arasında yaşanan gerilim ve terör olayları nedeniyle can güvenliği kalmayan Ahıskalılar,
belirli bir süre sonra da 1992 yılında kabul edilen 2815 Sayılı Ahıska Türklerinin Kabulü ve
İskânına Dair Kanun’a dayalı olarak alınan bir kararla Ukrayna’dan Erzincan’a gelmişlerdir
(Akpınar, 2016, s. 327). Bu noktada Ahıska Türklerinin göçle ilgili derin bir tecrübeye sahip
Bu
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olduğu söylenebilir.
Kısaca “asıl yerden ulaşılmak istenen yere hareket (Karpat, 2003, s. 3)” şeklinde
tanımlanabilecek göç kavramı daha geniş anlamda ise “kişilerin yaşamakta olduğu topraklardan,
alıştıkları sosyal yapılarından, hâlihazırda sahip oldukları ekonomik imkânlardan kısacası
toplumsal yaşamın birçok unsurundan uzaklaşarak veya uzaklaştırılarak yeni yaşam alanlarına
kapı açması (Toros, 2008, s. 9)” biçiminde tarif edilebilir. Temelinde Öngör’ün de (1980, s. 173)
ifade ettiği gibi “daha iyi yaşama olanakları bulmak” olan göçü ortaya çıkaran farklı dinamikler
vardır. Bu dinamikleri ekonomik fırsatlardan yararlanma isteği, ekolojik dayatmalar, sosyal bir
otoritenin gündeme getirdiği sürgünler, iskânlar ve savaşlar şeklinde sıralamak mümkündür
(Kaygalak, 2009, s. 9). Bunların dışında göçe neden olan olgulardan biri de terördür. Akgür’ün
(1997, s. 67) belirttiği üzere güvenlikle ilgili bir sorun ortaya çıkaran terör bazen göç etme ihtiyacı
bazen de göç etme mecburiyeti doğurmaktadır.
Çok farklı nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan göç hareketi, toplumu kültür, ekonomi,
politika, sağlık gibi tüm bileşenleri ile etkiler ve kişileri yeni bir topluluğa götürürken yeniden
uyum sağlama sorunlarıyla da karşı karşıya bırakır (Uguz vd., 2004, s. 387). Bu sorunlardan biri
de kuşku yok ki eğitimdir. Bilgili vd. (1997, s. 337) bu konuda göçün yarattığı en önemli
sorunlardan birinin eğitim olduğunu, hangi şartlarda olursa olsun eğitim sürecinin devam etmesi
gerektiğini, göçün olumsuzluklarını bertaraf etmenin ve uyum sürecini hızla atlatmanın eğitimle
mümkün olabileceğini belirtir. Onların bu düşüncesini çalışmalarının merkezine alan pek çok
araştırmacı ise göç ve eğitim ilişkisini irdeleyen çalışmalar kaleme alır. Bu çalışmaların önemli
bir kısmı iç göç ve Suriyeliler özelinde yapılmış olsa da yine de göçün eğitimle ilgili sonuçlarını
ortaya koyması açısından değerlidir.
Sözgelimi Karakuş (2006) göç olgusunun eğitim üzerindeki olumsuz etkilerini çalıştığı
araştırmasında köyden kente göçün sınıf mevcutlarının artmasına ve başarısızlığa neden olduğunu
söylemektedir. Göç eden çocukların birçoğunun Türkçe konuşamadığını, okula uyum
sağlayamadığını, okuma yazmayı öğrenmekte güçlük yaşadığını dile getiren Karakuş, ayrıca göç
eden ailelerin eğitime ilgi göstermeyip geçim derdine düştüklerini, çocukların küçük yaşlardan
itibaren çalışmaya başlayıp okuldan geri kaldıklarını belirtmektedir. Bu konuda Han ise (2010),
göç eden ailelerin çocuklarının eğitim ve öğretimde karşılaştıkları uyum sorunları üzerine
inceleme yaptığı çalışmasında büyükşehire göç eden ailelerin çocuklarının okula uyum sürecinde
önemli sorunlar yaşadıklarını belirtmiş, onların arkadaş, çevre, iletişim, fikir alma, okul başarısı,
beslenme, giyim, okula gitme isteği ve sınıf içi öğrenme etkinliklerine katılım gibi birçok başlıkta
sıkıntı yaşadıklarını tespit etmiştir.
İç göçün eğitime olumsuz yansıması ile ilgili çalışmaların yanı sıra literatürde özellikle
Suriye odaklı dış göç-eğitim konusunu merkeze alan çalışmalardan da bahsetmek mümkündür.
Örneğin Seydi (2014) Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik
izlediği politikalar üzerine bir araştırma yapmış ve bu araştırmada konuyla ilgili resmi belge ve
açıklamalarla, yazılı medyaya yansıyan haberleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda Suriyeli
mülteciler için hazırlanan kamplarda eğitimi düzenleme gayreti içinde olan Türkiye’nin, 2013
yılından itibaren kamp dışındaki eğitimin sorunlarının çözümü için de önemli kararlar alıp
uygulamaya çalıştığı sonucuna varmıştır. Yine Suriyeliler üzerinde yapılan başka bir çalışmada
ise Mercan Uzun ve Bütün (2016) okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı
çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşlerini incelemiş, Suriyeli sığınmacı
çocukların bulundukları eğitim kurumlarına uyum sağlamakta ciddi güçlükler yaşadıklarını tespit
etmiştir. Mercan Uzun ve Bütün yapılan görüşmelerde çocukların Türkçe bilmemeleri nedeniyle
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ciddi sorunlar yaşadıklarını, hem öğretmenleri hem de akranları ile iletişim kurmakta güçlük
çektiklerini, bu nedenle de sosyalleşemeyip grubun dışında kaldıklarını da belirtmiştir.
Literatürde de görüldüğü üzere iç göç ve Suriye özelinde Türkiye’de göç ve eğitim ilişkisi
üzerine yapılış çalışmalar olsa da doğrudan Ahıska Türklerinin eğitim sorunlarını konu edinen
çalışmalar bugüne kadar kaleme alınmamıştır. Çalışma bu anlamda “Ukrayna’dan Üzümlü’ye
göç eden ve ortaokulda öğrenim gören Ahıskalı öğrencilerin eğitim problemleriyle ilgili
düşünceleri nelerdir?” alt probleminin cevabını bulmak için yapılmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Deseni
Araştırma Ahıskalı ortaokul öğrencilerin eğitim sorunlarını öğrenci görüşlerine göre tespit
etmek için yapılmış nitel bir durum çalışmasıdır. Durum çalışması sınırlı bir sistemin
derinlemesine tanımlanması ve analiz edilmesidir (Merriam, 2013, s. 43). Çalışmada durum
Ukrayna’dan Üzümlü’ye göç eden Ahıskalı ortaokul öğrencilerinin eğitim sorunlarıdır.
2.2. Çalışma Grubu
Ortaokulda öğrenim gören Ahıskalı öğrenciler üzerinde yapılan bu çalışma için öncelikle
Ukrayna’dan Üzümlü’ye göçle gelen Ahıskalı öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği tespit
edilmiş, daha sonra bu okullardaki öğrencilerle görüşmeler yapabilmek amacıyla resmi
yazışmalar yapılmış ve izinler alınmıştır. İzin süreci tamamlandıktan sonra Ahıskalı öğrencilerin
öğrenim gördüğü iki okulda da birer öğretmene ulaşılmış ve bu öğretmenler vasıtasıyla okulda
görüşme yapılarak öğrenciler belirlenmiştir. Görüşme yapılacak öğrenciler belirlenirken sınıf
seviyesi, öğrencilerin başarı düzeyi, sosyal iletişim becerileri gibi farklı ölçütler gözetilmiştir.
Çalışma için toplamda 17 öğrenciyle görüşme yapılmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması
Çalışmanın verileri toplanmadan önce ilgili literatür okunmuş, bu literatür ışığında yarı
yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Sonrasında bu form 3 kişilik pilot bir öğrenci
grubuna uygulanarak amaca hizmet edip etmediği test edilmiştir. Pilot görüşme sonrasında kısmi
şekilde revize edilen görüşme formu sonrasında çalışma grubuna yönlendirilip ses kayıt cihazı
yardımıyla kayda alınmıştır. Görüşmeler kayda alınırken öğrencilerin müsaadeleri alınmış,
görüşme verilerinin araştırmanın amacı doğrultusunda kullanılmayacağına ilişkin
bilgilendirmeler yapılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Ses kayıt cihazı aracılığıyla elde edilen veriler analiz edilmeden önce birkaç kez dinlenmiş,
devamında transkript edilerek yazıya geçirilmiştir. Transkript sırasında herhangi bir veri kaybı
yaşamamak adına transkript sonrası ses dosyaları ile metin dosyaları karşılaştırılmıştır. Çalışmada
elde edilen metin dosyaları NVİVO 11 programına yüklenerek, bu program vasıtasıyla içerik
analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde kodlanan dosyalar devamında yakınlık ve
benzerliklerine göre yaş grubu, dil, okul ve aile ile ilgili sorunlar olmak üzere birtakım kategoriler
etrafında toplanmıştır. Bu kategorilendirme tek bir araştırmacı tarafından yapılmamış, çalışmayı
daha geçerli ve güvenilir kılmak adına iki araştırmacının dikkatleriyle yapılmıştır.
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3. Bulgular ve Yorumlar
3.1. Yaş Grubu ile İlgili Sorunlar
Donetsk’ten Erzincan’a göç eden Ahıskalı öğrenciler okulda arkadaşlık kurmakta güçlük
yaşadıklarını ve Üzümlülü öğrencilerin çoğu kez kendilerine sataştıklarını dile getirmişlerdir (Ö3,
Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö16). Bu konuda 16 numaralı öğrenci “Arkadaşlar bize sataşıyorlar,
kendini büyük göstermeye çalışıyorlar hani, ilk başta bizi korkutmaya çalışıyorlar. Sonuna kadar
biz korkalım diye.” şeklindeki beyanda bulunmuştur. Benzer şekilde 10 numaralı öğrenci de “Bir
tane arkadaşım bana bulaşıyor işte orasını hiç sevmiyorum. Yani, şimdi ben geliyorum gelip bana
bulaşmak için kavga çıkarmak istiyor. Ben şöyle hiçbir şey demiyor, ben geçiyorum elime
vuruyor, çok kötü vuruyor, benim de sinirim çıkıyor.” cümleleriyle arkadaşını desteklemiştir.
Ahıskalı öğrencilerin yaş grupları içinde yaşadıkları diğer bir sıkıntıyı ise kültür
bağlamında düşünmek mümkündür. Özellikle giyim kuşam konusunda arkadaşlarıyla çatışmalar
yaşayan Ahıskalı öğrenciler “Şey mesela bazıları mesela bir arkadaşım, bana şöyle söylemişti.
‘Siz niye yani bizim kızlar gibi giyinmiyorsunuz?’ diye. Evet, yani şey yapmıştı. Bir şey söylemişti.
Ben de onu gittim müdüre anlattım, o da işte yanına çağırdı bilmiyorum bir şey söyledi. Ben de
dedim yani sana soracak değilim nasıl giyineceğimi, işte bazen söylüyorlar öyle şeyler (Ö10).”
biçimindeki cümlelerden de anlaşılacağı üzere okul içinde Üzümlülü arkadaşlarıyla gerilim
yaşamaktadırlar. “Ne giyersek onunla dalga geçiyorlar, ismimizle soy ismimizle dalga geçiyorlar,
bana Cilvira diyorlar.” diyen 8 numaralı öğrenci de bu durumdan muzdaribtir.
Genel olarak bu iki sebepten ötürü okuldaki Üzümlülü akranlarıyla problem yaşayan
öğrenciler bunun dışında dil bilmemekten dolayı da arkadaşlık kurmakta sıkıntı yaşadıklarını
ifade etmektedir. Söz gelimi 10 numaralı öğrenci “Burada arkadaş edinmekte birazcık zorlandım.
Şey… Ben öncelikle arkadaş birazcık çok konuşmayı iyi konuşamıyorum. Şey bir de zar zor
konuşuyorum.” diyerek dilin arkadaş edinme sürecinde kendi için bir problem olduğunu dile
getirmiştir.
Yaş gruplarıyla arkadaşlık kurmakta sıkıntı yaşayan ve bu nedenle okul içinde gerilim
yaşayan öğrenciler, sınıf düzeyi yükseldikçe Ahıskalı ve Üzümlülü öğrenciler arasındaki
gerilimin arttığını ancak daha düşük düzeylerde arkadaşlık kurmanın daha kolay olduğunu dile
getirmektedir. “Tam tersi beşler daha çabuk şey oluyorlar, çocuk oldukları için daha çabuk
kaynaşıyorlar. Büyükler biraz kavga ediyor.” diyen 2 numaralı öğrencinin ve “Çok problem
yaşadığımız yer mesela sekizinci sınıflarda fazla şey arkadaşlık kurulmadı, o yüzden mesela çok
kavga oluyor.” şeklinde görüş bildiren 4 numaralı öğrencinin cümleleri bu anlamda önemlidir.
Üzümlülü yaş gruplarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşayan Ahıskalı öğrenciler, büyük
oranda bu durumdan Üzümlülü arkadaşlarını sorumlu tutsalar da “Kendi iletişimim kötü ilk önce,
biz onlarla tanışmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü biz tanışmaya çaba göstermiyoruz (Ö7).” gibi
cümlelerle iletişim sıkıntısında kendilerinin de payı olduğunu kabullenmektedirler.
3.2. Dil ile İlgili Sorunlar
Ahıskalı öğrencilerin eğitim süreci içinde yaşadıkları önemli bir problem de dildir. Uzun
yıllar Ukrayna’da kalan öğrenciler Türkçeyi yeterince anlamadıklarını ve kendilerini yazılı ve
sözlü olarak anlatmakta güçlük çektiklerini ifade etmişlerdir (Ö13). Evde konuştukları dili
Ahıskaca şeklinde tarif eden öğrenciler, Türkçeyle Ahıskacanın birbirine benzese de aralarında
farklılıkların olduğunu dile getirmiş (Ö17), bu dili ise kendi ifadeleriyle “Ahıskalı yani eskici
(Ö7)” olarak değerlendirmişlerdir.
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Kendisini okulda en çok insanların konuşmalarının zorladığını beyan eden 2 numaralı
öğrenci Üzümlü’deki insanların konuşmalarının ilginç olduğunu “Başkaca yani İstanbul dili değil
de başkaca böyle konuşuyorlar.” şeklindeki cümlesiyle izah etmiş fakat zamanla Üzümlü’de
kalmakla bu konuşma şekline alıştığını söylemiştir.
Ahıskalı öğrencilerin dille ilgili okul özelinden şikâyetçi oldukları bir diğer mesele ise
okulda oryantasyon amacıyla düzenlenen okuma yazma kurslarıdır. “Kurslar yetmedi yani bir ay
sürdü. Burada okuma yazma kursu üç ay sürseydi yeterdi, yani az öğrendik sadece yazmayı
öğrendik (Ö16).” ifadesinden de anlaşılacağı üzere kursların süresinin yetersiz olduğunu düşünen
öğrenciler, bu sürenin uzatılmasının lehlerinden olacağını fikrindedirler. Yine bu kurslarda
yalnızca okuma yazma öğrendiklerini dile getiren öğrenciler, ayrıca kurslarda yeni kelimeler
öğrenmeleri gerektiğini de ifade etmişlerdir (Ö14).
Dil konusunda öğrencilerin üstesinden gelmekte güçlük yaşadığı başka bir konu da alfabe
farklılığıdır. Ukrayna’da Kiril alfabesini kullanan öğrenciler özellikle Latin alfabesi ile yazarken
zorlandıklarını belirtmişlerdir. Örneğin 1 numaralı öğrenci “Yazma değişikti. Farklı biraz.
İngilizce öğrensek de bazı harfler farklıydı, yazmada zorlandım.” diyerek Latin alfabesini
öncesinden tanısa da yine yazı yazarken sıkıntı yaşadığını anlatmıştır.
Öğrenciler dil konusunda yaşadıkları sıkıntıların ders başarısını da etkilediğini
düşünmektedir. Hocaların konuştukları kelimeleri anlayamamanın derslerde kendilerini olumsuz
etkilediğini ifade eden öğrenciler ayrıca “Sınavlarda öyle kelimeler çıkıyor, onları da
anlayamıyoruz. Soruyu anlayamıyoruz bazen (Ö8)” şeklindeki ifadelerle sınavlardaki
başarısızlıklarını sorulan soruyu anlayamamaya bağlamaktadırlar.
3.3. Aile ile İlgili Sorunlar
Ahıskalı öğrenciler, “Biz okuyamadık, sen oku (Ö8)”, “Oku, oku da büyü, adam ol (Ö9).”
gibi ifadelerle ailelerinin okuma konusunda kendilerini desteklediği ancak bu desteğin sözden
öteye geçemediği söylemektedirler.
Öğrencilere göre aileleri istese de okul ve dersler konusunda kendilerine yardım edebilecek
pozisyonda değildirler. Sözgelimi 16 numaralı öğrencinin “Benim ailem derslerimle ilgilenmiyor.
İstiyorlar ama bir şeyden anladıkları yok yani.” şeklindeki söyleyişi ailelerin çocuklarına yardım
edebilecek bilgi düzeylerinin olmadığını göstermektedir. Benzer şekilde 13 numaralı öğrenci ise
“Ödevlerimi aileme sormuyorum, her zaman kendim yapıyorum çünkü ailem çok da benim kadar
anlamıyorlar.” diyerek ailesinin derslerinde kendisine yardımcı olamayacağı gerçeğini
hatırlatmaktadır.
Ukrayna’dan Üzümlü’ye gelen öğrenciler ailelerinin okul ve ders konusunda kendilerine
yardım edemeyişlerini ise temelde iki sebebe bağlamaktadırlar. Bunlardan ilki dildir. Ailelerinin
Türkçe konusunda yetersiz olması nedeniyle kendilerine yardımcı olamadıklarını beyan eden
öğrenciler “Okulda öğrenemediğim bir konuyu evde kimseye sormam çünkü evde Türkçe bilen
yok ki (Ö5)” şeklinde bir cümleyle bu durumu izah etmektedirler. Diğer taraftan ailelerin mevcut
sosyo-ekonomik düzeyleri de çocukları dersleri noktasında desteklemelerini engellemektedir. 7
numaralı öğrencinin “Annem, babam zaten hiç bilmiyor, Ukrayna’da da okumamışlar hep şey
tarlada.” ifadesi ailelerin çocuklarına yardım edebilme konusunda bir birikimlerinin olmadığını
göstermektedir.
3.4. Okul ile İlgili Sorunlar
Öğrencilerin okulla ilgili sıkıntı yaşadıkları konuların başında Türkiye ve Ukrayna’daki
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öğretim programlarının farklı oluşu gelmektedir. Fen bilimleri ile ilgili derslerde nispeten daha
az zorlanan öğrenciler, sosyal bilimlerle ilgili derslerde ise her iki ülke arasındaki medeniyet
farkından dolayı daha fazla zorlanmaktadır. Örneğin öğretmeninin kendilerine anlattığı tarih
dersini anlamakta zorluk çektiğini beyan eden 9 numaralı öğrenci “Mesela diyelim ki matematiği
anlıyorum ama inkılap bazıları öyle bazıları öyle değildi yani” diyerek kendilerine daha önce
anlatılanlarla şu an anlatılanlar arasında da bir fark olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Yakın
şekilde görüşlerini “Bir de sosyalde daha çok zorlanıyorum. Osmanlı Devleti falan çok fazla
olduğu için çok anlayamıyorum, işte başım karışıyor her şeyde (Ö13).” ve “İnkılapta zorlandım.
Anlayamıyorum. Hani Ukrayna’da gördük ama orada Ukraynalıların şeylerini anlatırdı.”
şeklinde cümlelere dönüştüren öğrenciler ise daha önce içerik olarak yabancı oldukları konuların
detaylandırılmasının kendilerini zorladığını söylemektedirler. Öğrencilerin sosyal nitelikli
derslerde zorlanmalarının bir diğer sebebi ise yine dil faktörü ile ilgilidir. Sosyal derslerin sayısal
derslere göre daha fazla kelime dağarcığı gerektirdiğini düşünen öğrenciler bu düşüncelerini
“Sosyalde kelimeleri anlayamıyorum. Hocanın kelimeler yani bazı cümleler kuruyorlar onu
anlayamıyoruz bazı hocaları (Ö8).” biçimindeki cümleyle ifade etmişlerdir.
Ahıskalıların okulla ilgili yaşadıkları bir diğer problem ise kendi söyleyişleri ile Ciminli
(Üzümlülü) öğrenciler ile birlikte eğitim görmeleridir. Bu hususta 14 numaralı öğrenci gibi
“Bütün Ahıskalılar bir sınıfta olmaz, Üzümlüyle beraber olsa iyi olur. Yani şey yanlış bir şey
olunca soruyoruz” gibi ifadelerle farklı coğrafyalardan gelmiş öğrencilerin bir sınıfta eğitim
görmesini destekleyen ve bunu bir avantaj olarak gören öğrenciler olsa da tam aksi istikamette
düşünen öğrenciler de vardır. Ahıskalı öğrenciler ile Üzümlülü öğrencilerin farklı sınıflarda ders
görmesi gerektiğini düşünen Ahıskalı öğrencilerin temel çıkış noktası ise özel ilgi ihtiyacıdır.
“Benim en çok istediğim şey tüm Ahıskalıların aynı sınıfta olması ve bir ayrı öğretmen olması.
Daha iyi anlarız bence. Çünkü burada hep Ciminliler olduğu için ve bazı hocalar da Ciminli
olduğu için onlar anlıyor hocaların dediklerini, biz Ahıskalı olduğumuz için anlayamıyoruz bazı
kelimeleri (Ö6).” Diğer yandan Ahıskalı öğrencilerin farklı sınıflarda okumasının Üzümlülü
öğrencilerle yaşanan sürtüşmeleri azaltacağı düşüncesi de öğrencilerin farklı sınıflarda eğitim
görmek istemelerine neden olabilmektedir. 16 numaralı öğrencinin “Ahıskalılar bir sınıfta daha
iyi olurdu. Mesela şey yani sınıfta kimse demezdi yani bağırmazdı, kimse sataşmazdı daha iyi
olurdu bence” şeklindeki düşüncesi bunu kanıtlar niteliktedir.
Ahıskalı öğrencilerin okul içinde anlayamadıkları ve uyum yaşamakta zorlandıkları
konulardan biri de okul kurallarıdır. Türkiye’de katı disiplin anlayışı olduğunu düşünen öğrenciler
her konuda Üzümlülü arkadaşlarının kendilerini idareye şikâyet etmelerinden
hoşlanmamaktadırlar. Nitekim 12 numaralı öğrencinin “Türkiye’de nasıl desem size, böyle nasıl
desem bir yanlış, iki yanlış, üç şey yanlış mı hemen disipline gidiyorsunuz. Orda (Ukrayna’da)
bu derece sıkıyönetim değildi.” cümlesi öğrencilerin okuldaki disiplin anlayışından yakındıklarını
göstermektedir. Aynı şekilde 11 numaralı öğrenci de “Mesela bir arkadaş arasında
konuşuyorum, ağzımdan herhangi bir kötü söz çıksa ama küfür değil. Hemen müdüre koşuyorlar.
Bizim Ukrayna öyle değil. Buraya taze geldik o yüzden mi bilmiyorum.” diyerek arkadaşını
desteklemektedir. Bunun dışında öğrenciler okuldaki birtakım kısıtlamalardan da memnun
değildir. “Okulda yani mesela ben küpelerimi takıyorum hoca gördüğünde diyor aç küpelerini,
mesela bir kolyemi aldılar, yüzüğümü aldı hoca vermedi daha yeni işte onu versinler istiyorum
(Ö13).” diyen öğrenci de bu konudan şikâyetçidir. Okuldaki kural ve yasaklardan dolayı sıkıntı
yaşayan bir başka öğrenci ise “Burada her şey diyorlar kural. Orada öyle değildi. Orada telefon,
sakız hiçbir şey yasak değildi. Bunu yapma, şunu getirme, şöyle konuşma. Hoca telefonla ben
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birinci buraya gelmiştim ya telefonu getirmiştim hoca alacaktı dedim ki hocam bilmiyordum o
yüzden hoca tekrar verdi de bir daha getirmiyorum telefonu (Ö9).” şeklinde düşüncelerini ifade
etmekte ve bu durumdan yakınmaktadır.
Öğrencilerin okulla ilgili dile getirdikleri problemlerden diğer bir tanesi ise okul bağlantılı
sosyal aktivitelerin azlığıdır. Okulda düzenlenen sosyal etkinlikleri az bulan öğrenciler bu konuda
daha fazla gayret sarf edilmesini istemektedir. Sözgelimi 16 numaralı öğrenci “Okulda etkinlik
olsa iyi olur. Biraz yetmiyor.” diyerek sosyal etkinlikler konusundaki durumu ve temennisini
anlatmaktadır. 13 numaralı öğrenci ise “Mesela okulda daha çok etkinlikler yapabiliriz. Mesela
şey atletizm, sporla ilgili, tiyatro şey mesela yarışmalar yani mesela yedi sınıflar arası veya
sekizler arası dans, böyle gösteri. Daha eğlenceli olur yani. Hep ders ders ders değil de biraz da
etkinlik yapmak daha faydalı olacağını düşünüyorum.” biçiminde cümlelerle okuldaki vakti
eğlenceli kılmak için sosyal etkinliklerin yapılabileceğini dile getirmektedir. Okulda yapılacak
olan sosyal etkinliklerin bir renk olabileceğini dile getiren 2 numaralı öğrenci ise “Bence böyle
etkinlikler olması lazım. Yani hep ders çalışmak değil de biraz da farklı başka şeyler yapmak
için.” cümleleriyle okulun yalnızca ders çalışma mekânı olmadığını anlatmaya çalışmaktadır.
4. Sonuç ve Tartışma
Üzümlü’de okuyan Ahıskalı ortaokul öğrencilerinin eğitim problemleri ile ilgili
tespitlerinin incelendiği araştırmada, Ahıska Türkü öğrencilerin düşünceleri yaş grubu, dil, aile
ve okul ile ilgili problemler olmak üzere dört başlık altında değerlendirilmiştir.
Çalışmada Ahıskalı öğrenciler, Üzümlülü öğrencilerle arkadaşlık kurma konusunda sıkıntı
yaşadıklarını, bu sıkıntının da genellikle dil ve kültür kaynaklı olduğunu dile getirmişlerdir.
Bugüne kadar tamamen farklı bir medeniyet dairesinde yaşayan Ahıskalı öğrencilerin kendilerine
nazaran daha kapalı bir bölge olan Üzümlü’de ilk aşamada sıkıntı yaşamaları doğal bir seyirdir.
Ahıskalı öğrencilerin yaş grupları ile yaşamış olduğu sıkıntının nedeni büyük ölçüde
arkadaşlarının kendilerini kabul etmedeki tavırlarıdır. Ancak kendilerinin de farklı bir coğrafyada
içe kapanmaları ve kapalı bir yapı oluşturmaları onların arkadaşlık ilişkilerini olumsuz anlamda
etkilemiştir. Bu hususta Ahıskalı öğrenciler kendi eksikliklerini kabul etmektedir. Diğer taraftan
erken yaşlardaki çocukların arkadaşlık konusunda uyum sürecini daha çabuk aşması ve gün
geçtikçe öğrenciler arasındaki problemlerin azalması olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir.
Ahıskalı öğrencilerin ifadelerine göre problem yaşadıkları diğer bir alan ise dildir. Türkçe
konuşmalarına rağmen konuştukları Türkçeyi Ahıskaca diye başka bir dil olarak değerlendiren
öğrenciler, Üzümlü’de ikamet eden insanları ağız özelliklerinden dolayı anlamadıklarını ifade
etmişlerdir. Dil konusunda yaşadıkları problemin iletişim becerilerini ve ders başarılarını
etkilediğini düşünen öğrenciler, kendileri için düzenlenen okuma yazma kurslarını da yetersiz
bulmuşlardır. Gerçekten her ne kadar konuştukları dil Türkiye Türkçesinin bir ağzı da olsa,
Üzümlü’ye çok uzak bir coğrafyadan gelen ve daha önceki eğitimlerini farklı bir alfabe ve dilde
alan öğrencilerin Türkçe becerilerini geliştirmek için daha fazla mesai harcanması gerekmektedir.
Çünkü öğrencilerin bölgeye ve okula uyumları ancak öğrenip kullanacakları Türkçe ile mümkün
olacaktır.
Ahıskalı öğrencilerin beyanlarına bakıldığında okulla ilgili konularda ailelerin vermiş
olduğu desteğin sözden öteye gidememesi de onlar açısından bir problemdir. Okulla ilgili
konularda genellikle ilgisiz olan aileler, diğer taraftan isteseler dahi dil ve genel eğitim
düzeyindeki eksikliklerden ötürü çocuklarına yardımcı olamamaktadır. Kısa vadede çözülmesi
güç görünen bu problem uzun vadede ailelerin eğitimi ve onların ekonomik gelirlerinin artırılması
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ile çözülebilir. Zira temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken, geçim kaygısı ile yaşayan,
günlük ve anlık çözümler ile yaşamak zorunda kalan ailelerin uzun vadeli planlama isteyen
eğitimle ilgili kurgular yapması ve bu konuyu öncelemesi güçtür. Bu hususta Ahıskalıların
Üzümlüyü vatan edecekleri kalıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Öğrencilerin büyük ölçüde problem yaşadıkları diğer bir alan ise okul ve okulla bağlantılı
konulardır. Ukrayna ve Türkiye’deki öğretim programlarının farklılığından dolayı öğrenciler
özellikle sosyal içerikli dersleri anlamakta güçlük yaşamışlardır. Medeniyet algısından ötürü
derslerin ülkeden ülkeye değiştiği gerçeğiyle birlikte sosyal konulardaki terminolojiye hâkim
olmamalarının da payı dersleri anlamamalarında büyüktür. Bu anlamda yapılması gereken
öğrencilerin Türkçe konusunda yetkinleşmelerini sağlayacak adımların destekli bir şekilde
atılmasıdır. Diğer taraftan Ahıskalı öğrencilerin önemli bir kısmı Üzümlülü öğrencilerle birlikte
eğitim görmekten dolayı muzdaribtir. Üzümlülerle Ahıskalıların aynı sınıflarda eğitim görmeleri
tıpkı gerçek yaşamda olduğu gibi okul hayatında da beraber yaşamaları açısından doğru bir
düşünceyken, farklı birikimlere sahip ve aralarında çok büyük bir makas olan iki gruba ortalama
düzeyde bir eğitim vermek bireysel farklılıkları dikkate almama konusunda sıkıntılı bir
yaklaşımdır. Yetkililerin bu konuyu paydaşlarla konuştuktan sonra boyutları ile düşünmesinde ve
buna göre bir eylem planı geliştirmesinde fayda vardır. Okul kurallarından da şikâyetçi olan
Ahıskalı öğrenciler geldikleri ülkedeki kültürel iklimden dolayı bölgeye ve okula uyum
sağlamada güçlük yaşamaktadır. Bu konuda göç ederek zaten büyük zorlukları göğüsleyen ve
göğüslemeye devam eden öğrencilere kendilerinin tabiriyle “sıkıyönetim” uygulanmamalı,
kurallar daha büyük problemlere mahal vermeyecek şekilde bu öğrenciler için esnetilmelidir. Bir
başka deyişle kurallar amaç değil öğrencinin başarısına ve kendilerini mutlu hissetmesine
yardımcı olacak araçlar olmalıdır. Okulla ilgili öğrencilerin değindikleri bir diğer husus ise sosyal
aktivitelerin azlığıdır. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin merkeze alındığı bir coğrafyadan gelen
öğrenciler bu konuda eksiklik hissetmektedir. Öğrencilerin birbirlerine ve göçle geldikleri yeni
coğrafyaya uyum sürecini de hızlandıracak etkinlikler planlanmalı, bu konuda okul yönetimleri
de kaderleriyle baş başa bırakılmamalıdır. Gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşları Ahıskalı
öğrencilerin bulunduğu okullara her türlü desteği vermelidir.
Sonuç olarak ortaokula devam eden Ahıskalı öğrencilerin başta okul ile ilgili problemler
olmak üzere, dil, akran grubu ve aile ile ilgili konularda pek çok problem yaşadığı, bu
problemlerin onların ifadelerinden hareketle okul başarılarına etki edebileceği tespit edilmiştir.
Öğrencilerin dile getirdiği mevcut problemlerin çözümü tek başına öğretmenlerin, ailelerin, okul
yönetiminin ya da devletin yetkili mercilerinin işi değildir. Yapılması gereken bürokratik
mantığın bir kenara itilerek bütün paydaşların eş güdüm içinde çalışması ve “ortak akıl” ile
hareket etmesidir.
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Özet
Göç, insanların bulundukları yerden ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve savaş gibi nedenlerden
dolayı başka bir yere hareket etmelerine verilen genel bir ad, evrensel bir olaydır. Burada bireylerin kendi
kararlarıyla ya da zorunlu olarak yaşadıkları, çalıştıkları yerleşim yerlerini değiştirmesi söz konusudur. Göç
durağan bir olgu değildir; nedenleri ve sonuçları ile birlikte toplumlar üzerinde büyük etkiler yaratan bir
süreçtir.
Göç farklı fiziki mekâna, dine, dile, kültüre sahip insanları ve insan topluluklarını karşı karşıya
getirmiş, bu toplulukların bir arada yaşamalarına ve birbirlerini etkilemelerine ortam hazırlamıştır.
Araştırmamızın temel problemi; Ahıska Türklerinin Erzincan’da yaşadıkları süre içerisinde sosyolojik
anlamda içinde yaşadıkları topluma, kültüre uyum sağlayıp sağlayamadıklarını tespit edebilmektir. Buna
ilave olarak, araştırmamızda Ahıska Türklerinin Erzincan’da karşılaştıkları yeni toplumsal yaşam alanında
ortaya koymuş oldukları davranışlar ve bu davranışların nedenlerini, bireyler üzerindeki olumlu ve olumsuz
yansımalarını ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Çalışmamız nitel bir araştırma olduğu için veri toplamada görüşme ve gözlem teknikleri
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Erzincan’da bulunan Ahıska Türkleri oluşturmaktadır. Bu çalışma
kapsamında kartopu örnekleme tekniği yardımıyla 35 kişiyle görüşme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Ahıska, Sosyolojik Uyum.
Abstract
Migration is the movement of people from one place to another mainly because of economic, social
and political reasons, with the intentions of settling temporarily or permanently in the new location. Being
a universal issue, migration is a dynamic phenomenon and it has tremendous effects on social structures of
the societies.
As a result of migration flows, social groups that have different religious, cultural and historical
backgrounds come face to face and these different social groups affects each other in numerous ways. Main
problem of this will be social integration problems of Ahıska Turks asylum-seeker living in Erzincan.
Specifically, it will be researched in Ahıska Turks that in what ways they accustomed to Erzincan society
and in which areas they are having integration problems? In addition, it will be researched that what kind
of behaviors did Syrian students developed in Erzincan in order to integrate to new social environment.
This study is to be conducted mainly by using qualitative methods. The data will be gathered by
means of in-depth interviews and participant observation. The universe of the research is the Ahiska Turks
in Erzincan. In this study, 50 people were interviewed by snowball sampling technique.
Key words: Migration, immigrant, Ahıska, social integration.

Giriş
Göç ve uluslararası göç sebepleri ve sonuçları açısından bütün toplumları etkilemektedir.
Ülkelerinde, yaşamış oldukları yerlerde beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılayamayan bireyler
bazen kendi istekleriyle, bazen de savaş, baskı, kıtlık, kuraklık gibi kendi istekleri dışındaki
*

Erzincan Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, Erzincan, iakkas@erzincan.edu.tr
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Elazığ, ysevim@firat.edu.tr

**

438 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

sebeplerden dolayı göç etmektedirler. Göç bazen ülke içinde bazen de ülkeler arasında
olmaktadır. Küreselleşme sürecinde kitle iletişim teknolojilerindeki ve ulaşım alanındaki
gelişmeler, insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin uluslar asında dolaşımına imkân
tanımıştır. Bu durum yaşanan göç hareketlerinin de küresel hale gelmesine neden olmuştur.
Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan göç, bazen kültürel etkileşime bazen de kültürel çatışmaya yol
açmaktadır. Göç sonucunda yaşanan bu çatışma durumu toplumlar açısından son derece önem
arz etmektedir. Aslında bu durum araştırmanın konusunu ve amacını oluşturmaktadır.
Araştırmanın Konusu ve Amacı
Araştırmanın konusu Erzincan’da yaşayan Ahıska Türklerinin sosyal ve kültürel
durumlarıyla, kimlik ve aidiyet algılarını tespit etmektir.
Araştırmanın temel amaçları arasında; Erzincan’ın Üzümlü ilçesine göç eden bireylerin
yeni bir topluma uyum sağlayıp sağlayamadıklarını belirlemek, göç sonucunda beklentilerini ve
sorunlarını belirlemek bulunmaktadır.
Araştırmanın Metodu ve Teknikler
Çalışmada görüşme (mülakat) tekniğine uygun olarak 32 soru hazırlanmıştır. Erzincan ili
Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri ‘ne yönelik hazırlanan sorular mülakat tekniği
kullanılarak uygulanmıştır. Hazırlanan sorular 35 kişiye uygulanmıştır. 35 kişi arasında 20 erkek,
15 kadın bulunmaktadır. Örneklem oluşturulurken öncelikle kanaat önderi niteliğindeki kişilere
ulaşılmış kanaat önderleri aracılığıyla örneklem gurubu oluşturulmuştur. Görüşme esnasında
görüşmecilerden izin alınmak suretiyle ses kayıt cihazı kullanılmış, bazı görüşmecilerle fotoğraf
çekilmiş, sorular ve cevaplar not alınarak araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliği artırılmaya
çalışılmıştır.
Araştırma örneklemine katılan ve belirli bir zaman aralığında Üzümlü ilçesinde yaşayan
bireylere öncelikle yaş, cinsiyet, medeni durum, milliyet, eğitim durumu, meslek gibi sorular
sorulmuştur. Bu soruların yanında, Türkiye’ye göç sebepleri, kültür, kimlik ve aidiyet tespitine
yönelik sorular, Türkiye’de yaşamış oldukları problemlere yönelik sorular yer almıştır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklem
Bu araştırmada da bahsedilen hassasiyetler çerçevesinde araştırmanın evreni olarak
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bulunan Ahıska Türkleri seçilmiş ve “amaçlı örnekleme” teknikleri
kullanılmak suretiyle örneklem tespitine girilmiştir. Nitel araştırmalarda örneklemin büyüklüğü
çok fazla önemli olmasa da doğrudan doğruya görüşme yaptığımız kişi sayısının mümkün olduğu
kadar çok, çeşitli ve temsil kabiliyetine sahip olmasına hassasiyet gösterilmiştir. Bu çerçevede 35
kişiyle görüşülmüştür. Artık farklı yorumların ve anlayışların çıkmadığına kanaat getirilinceye
kadar mülakat ve gözlemlere devam edilmiştir.
Verilerin Analizi
Elde edilen veriler, teorik çerçeveden faydalanmak suretiyle değerlendirilmiştir. Mülakat
aracılığıyla toplanan bilgiler değerlendirilmiştir.
Araştırmanın temel hipotezi;
Uluslararası göç eden bireyler; “yerine göre farklı kültür, dil, din, anlayış biçimine sahip
olan yeni bir topluma dâhil olan insanlar topluluğudur.”
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Araştırmanın Alt Hipotezleri;
-

Uluslararası göç, göçmenlerin kimlik tanımlamasında değişikliğe sebep olabilir.
Göç eden bireyler gelecekleri konusunda endişe duymaktadırlar.
Uluslararası göç, aidiyet algısında değişikliğe yol açabilir.
Göç eden bireyler yeni bir topluma, kültüre uyum sağlamakta sorunlar yaşayabilir.

1. Sosyal Hareketlilik
Sosyal hareketlilik, fertlerin, ailelerin ve sosyal grupların toplum içinde sahip oldukları bir
statüden diğer bir statüye doğru olan hareketlilikleridir. Eski ve yeni statüler arasındaki fark,
fertlerin ve sosyal grupların hareketliliğinin yönünü ortaya çıkarır.
Zamanla sosyal hareketlilik tanımlarında bazı değişiklikler görülmüştür. Bu değişikliklerde
dikkati çeken özellik ferdin hareketliliğinin ağırlık kazanmasıdır. Böylece, konu daha çok coğrafi
ve mesleki hareketlilik şeklinde ele alınır olmuştur (Erkal, 2014:214).
“Hareketlilik” kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel veya sosyal çevredeki
herhangi bir hareketini ifade eder. Sosyal yapıda ortaya çıkan hareketlilik fiziksel ve sosyal olmak
üzere iki türlüdür. Bunlardan fiziksel hareketlilik, bireyin farklı sebeplerle yaşam yerini
değiştirmesidir. Örneğin geçim sıkıntısı yaşayan birinin iş bulmak için köyden kente göç etmesi
bir fiziksel hareketliliktir. Fiziksel hareketlilikten farklı olarak sosyal hareketlilik ise, en genel
hatlarıyla kişinin sahip olduğu sosyal konumunun yer değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Oynaklık, yerinde duramama ve sürekli devinim anlamına gelen “hareketlilik” kavramı, toplumla
ilişkilendirildiğinde, kişi ve grupların statüleri arasındaki değişikliklere karşılık gelir. Başka bir
ifadeyle sosyal hareketlilik kavramı, insanların toplumsal hayatta işgal ettikleri yer olarak kabaca
tanımlanan statülerinde isteyerek veya istemeden meydana gelen değişimleri içerir (Şentürk,
2015: 225).
1.2. Sosyal Hareketlilik Tipleri
Sosyal hareketliliğin yatay ve dikey olmak üzere iki şekli vardır.
1.2.1. Yatay Hareketlilik
Yatay hareketlilik, aynı sosyal konumda kalmak koşuluyla bir benzer grup ya da bir
durumdan diğerine doğru bir kayış veya yer değiştirme süreci olarak tanımlanabilir. Örneğin, eşit
itibar derecesindeki bir meslekten diğerine yapılan geçiş yatay hareketliliktir. Statü ve gelir gibi
konularda fazla bir değişiklik yaratmadan bir ilköğretim okulu müdürünün bir firmada satış
müdürü olarak başlaması yatay hareketliliktir.
1.2.2. Dikey Hareketlilik
Dikey hareketlilikte, bireyin sosyal konum ve statüsünde meydana gelen değişim söz
konusudur. Bir sınıf değişikliğini de işaret eden dikey hareketlilikte birey, bulunduğu sınıftan
yukarı çıkarabileceği gibi aşağı sınıfa da gerileyebilir (Şentürk, 2015: 226).
2. Göç
Göç, toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel tüm alanlarıyla yakından ilişkili ve bu
alanları derinden etkileyen bir süreçtir. Bir başka ifadeyle göç, hem toplumun tüm yapı
unsurlarından etkilenmekte hem de ortaya çıktıktan sonra da onları etkileme özelliğine sahiptir.
En genel tanımıyla göç, insanların kendi haklı gerekçelerine bağlı olarak yaşadıkları
yerlerden başka bir yere doğru mekân değiştirmesi ya da yaşadığı yerleşim yerini değiştirmesidir.
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Daha geniş tanımlamayla göç, kişilerinin hayatlarının gelecekteki bölümünün tamamını veya bir
kısmını sürdürmek üzere kalıcı veya geçici olarak bir yerleşim biriminden diğerine yerleştirmek
kaydıyla yaptığı coğrafik yer değiştirme hareketidir (Şentürk, 2015: 227).
Göç, bir yerleşim biriminden bir siyasi sınırı olan toprak parçasından başka bir yere doğru
fert, grup veya kitle halinde gerçekleşen bir harekettir. Gerek terk edilen, gerekse tercih edilip
gidilen ülkeler için iktisadi, idari, hukuki, sosyal, psikolojik pek çok yönü ve etkisi olan
demografik bir yer değiştirmedir (Seyyar-Genç, 2010: 272).
Birey ve toplumların coğrafi hareketlerinin göç sayılabilmesi için, bu hareketliliğin
yerleşmek üzere yapılması gerekmektedir. Tatil, ziyaret, tedavi ve seyahat gibi amaçlarla yapılan
değişiklikler göç sayılmaz. Göç kapsamındaki yer değiştirmelerin, kısa mesafeler arasında değil,
kişi veya toplulukların içinde yaşadığı fiziki ve sosyal çevrelerini değiştirecek şekilde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Adıgüzel, 2016: 18).
İlk bakışta coğrafik bir yer değişikliği gibi görünen göçün aslında ekonomik, sosyal ve
siyasal bir arka planı her zaman bulunmaktadır. Hem gelinen hem de terk edilen yerde bir dizi
değişimi ortaya çıkarma durumu bulunan göç, çift yönlü bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
2.1. Göç Nedenleri
Zorunlu, serbest, dış, iç, sürekli ve mevsimlik olarak sınıflandırılan göç olgusunun
temelinde kişinin kendi başına ya da eş, anne, baba ve kardeş gibi yakın çevrenin etkisiyle aldığı
kararlar vardır. Kişi, yaşamakta olduğu yerleşim birimindeki ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
koşulların kendi beklentilerini karşılayamayacağını düşündüğü anda göç psikolojik olarak
başlamış bulunmaktadır (Şentürk, 2015: 231).
Göç kararı alındıktan sonra nereye göç edileceğine karar verilir. Bu aşamada ise, kişi için
iş olanakları, eğitim durumu, güvenli bir yer, yaşama standartları gibi unsurlar göçün istikametini
belirlemektedir.
2.1.1. İtici Nedenler
Göç kararının alınmasında etkili olan faktörlerin yetersizliği itici nedenleri
oluşturmaktadır. Yani kişilerin beklentilerini karşılayamaması durumunu ifade eder. Geleneksel
tarım toplumlarında iş imkânı ve çeşitliliğinin az olması, tarımda makineleşmenin de etkisiyle
köydeki insanı kente göçe zorlamaktadır. Kırsal alandaki eğitim ve sağlık imkânlarının
yetersizliği, hızlı nüfus artışı, iklim koşulları da kentlere göçü arttırmıştır.
Bununla birlikte terör, savaş, baskı, şiddet ve töre gibi nedenlerden dolayı insan hayatının
tehdit ve risk altına girmesi de göçe neden olmaktadır.
2.1.2. Çekici Nedenler
Göç kararının alınmasında etkili olan faktörlerin ve bireyin beklentilerinin karşılandığı
unsurlar çekici nedenler olarak açıklanmaktadır. Bu nedenler arasında; iş imkânları, işçi
ücretlerinin yüksek olması, sağlık, eğitim, ulaşım imkanlarının gelişmişliği, güvenli bir ortam,
yüksel yaşam standartları gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de büyük kentler bireyler
açısından öncelikli tercih nedenidir.
2.2. Göç Türleri
Göçü ortaya çıkaran nedenlere ve göçün gerçekleştiği yere göre göç türleri izah
edilmektedir.
2.2.1. Serbest Göçler
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Bireylerin kendi istek ve iradeleriyle ortaya çıkan, daha iyi iş, eğitim olanakları, sağlık,
ulaşım ve imkânlardan faydalanmaları beklentisiyle gerçekleştirdikleri yer değiştirme hareketidir.
Dolayısıyla kişi bulunduğu yerin imkân ve koşullarından tatmin olamama durumu söz konusudur.
2.2.2. Zorunlu Göçler
Bireylerin kendi istek ve iradelerinin dışında; bazı unsurların zorlaması, baskısıyla ortaya
çıkan göçlerdir. Genellikle savaş, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi bireyin kendisinin dışında
meydana gelen olayların bireyi göçe zorlamasıyla gerçekleşen göçlerdir.
2.2.3. Dış Göçler
Bir ülke içindeki bireylerin eğitim, iş gibi nedenlerle başka bir ülkeye göç etmesidir. Dış
göçte gelişmiş ülkeler tercih nedenidir. Son dönemlerde eğitim özellikle üniversite eğitiminde dış
göçlere rastlanmaktadır.
2.2.4. İç Göçler
Bir ülke içinde sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gerçekleşen göçlerdir. Genellikle iç
göçler; kırdan kıra, kırdan kente, kentten kente ve kentten kıra doğru olabilmektedir. İç göçlerde
sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmeler, turizm, sağlık, eğitim ve eğlence etkilidir.
3. Ahıska Türklerinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi: Erzincan Örneği
Bu bölümde Erzincan’a yerleşmiş belirli bir süre boyunca burada yaşayan Ahıska
Türkleriyle yapılan mülakatlara yer verilmiştir. Araştırma kaymakamlık ve belediye ile irtibat
kurularak Ahıska Türkleri içerisindeki kanaat önderlerinin yönlendirmesiyle 35 kişiyle
görüşülerek tamamlanmıştır. Ahıska Türkleri tarım ve hayvancılıkla geçim sağlayan Üzümlü
beldesine yerleştirilmiştir. Üzümlü beldesinde toplu konutlarda hayatlarına devam etmektedirler.
Mülakat soruları içerisinde demografik özelliklere ilişkin sorular bulunmakla birlikte;
kimlik, aidiyet ve sosyo-kültürel özelliklerin tespitine yönelik sorular yer almaktadır. Mülakat
esnasında görüşmeciler genel itibariyle ailelerden oluşmaktadır.
a.
Cinsiyet
Bir bölgede yaşayan nüfusun cinsiyet dağılımı toplumlar açısından son derece önemlidir.
Cinsiyet dağılımı bakımından ciddi farklıklar yoktur. Çünkü göç eden bireyler bütün aile
bireyleriyle göç etmiş olup genel itibariyle çekirdek aile özelliğindedir.
Tablo 1: Cinsiyet
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Kişi Sayısı
20
15
35

Tablodan da anlaşılacağı üzere kadın ve erkeklerin sayısı birbirine yakındır.
b.
Yaş
Yaşa bağlı değişkenler toplum üzerinde etkilidir. Çünkü bir toplumdaki doğum ve ölüm
oranları, iş gücü, hizmet sektörü gibi konularda ipucu vermesi bakımından önemlidir
Tablo 2: Yaş
Yaş
0-12
13-30
31-45

Kişi Sayısı
4
3
14
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46-55
55-75
Toplam

11
3
35

Yaş değişkeni incelendiğinde orta yaş aralığında olan bireyler çoğunluğu oluşturmaktadır.
Yaşlı nüfusun az olmasının sebebi, göç eden bireylerin ebeveynlerinin hayatta olmaması yer
almaktadır. Genç nüfusun az olmasının sebebi ise yeni doğan birey sayısının az olmasındandır.
c.Eğitim Seviyesi
Eğitim seviyesi, bireylerin niteliklerini, iş ve mesleklerini belirleyebilmek açısından
önemlidir. Göç eden bireylerin temel problemi, gelecekleri konusundaki endişeleridir. Kendi
niteliğine uygun iş ve mesleklerde istihdam edilebilmeleri en büyük beklentileridir.
Tablo 3: Eğitim Seviyesi
Eğitim Seviyesi
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek lisans ve Doktora
Toplam

Kişi Sayısı
6
18
7
4
35

Eğitim aşamasında olan bireylere kaynaştırma eğitimleriyle Türkçe eğitimi ağırlıklı olarak
verilmektedir. Erzincan Üniversitesi ve Milli Eğitimin ilgili birimleri tarafından bu eğitimler
verilmektedir.
d.
Meslek
Ahıska Türklerinin en büyük problemleri meslekleriyle ilgilidir. Kendi iş ve mesleklerini
devam ettirmeyi istemektedirler. Fakat bu istekleri şimdilik iş kur, valilik, kaymakamlık ve
belediyenin imkânlarıyla sınırlıdır.
Tablo 4: Meslek
Meslek
Kişi Sayısı
Ev Hanımı
7
Öğrenci
5
Hemşire-Doktor
2
Sağlık Memuru
3
Öğretmen
4
Polis
2
Serbest Meslek
5
İşçi
8
Toplam
35

Hemen hemen bir toplum için geçerli ve fayda sağlayıcı meslek grubundan birey
bulunmaktadır.
e.Medeni Durum
Bireyler genellikle aile fertleriyle göç eden evli bireylerdir. Boşanmış birey sayısı azdır.
Zaten Ahıska Türklerinde boşanma olayına hoş bakılmadığından bu oran düşüktür.
Tablo 5: Medeni Durum
Medeni Durum Kişi Sayısı
Evli
25
Bekar
8
Boşanmış
2
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Toplam

35

f. Milliyet (Aidiyet)
Ahıska Türkleri tarihi süreç içerisinde birçok göçe ve sürgüne maruz kalmıştır. Bu durum
hatta Ahıska Türklerinin “vatansız, yersiz-yurtsuz” olarak tanımlanmalarına sebep olmuştur.
Dolayısıyla milliyet (aidiyet) sorusuna farklı cevaplar verilmiştir.
Tablo 6: Milliyet (Aidiyet)
Milliyet (Aidiyet)
Türkiye
Gürcistan
Rusya
Ukrayna
Çifte Vatandaş(Ukrayna-Türkiye)
Toplam

Kişi Sayısı
19
8
4
3
1
35

31 yaşındaki kadın katılımcı, “ Ukrayna’yı hiçbir zaman vatanım olarak görmedim. Benim
atalarım Türk idi. Ben de Türk’üm. Zorunluluktan Ukrayna’ya göç etmişiz. Şimdi anavatanımıza
döndük” diyerek kendisi Türk olarak görmekte ve tanımlamaktadır.
40 yaşındaki erkek bir katılımcı da “biz Türk olduğumuz için gerek Rusya gerekse
Ukrayna’da hep dışlanıyorduk. Bizi hiçbir zaman benimseyip kabul etmediler. Hatta önemli iş ve
meslekler de Türkler getirilmezdi.” Diyerek Türklere karşı uygulanan ayrımcılığı ifade etmiştir.
24 yaşındaki erkek bir katılımcı kendisini Rus olarak tanımlamaktadır. “Ben Rusya’da
doğdum. Annem Rus babam ise Türk. Ben de kendimi Rus gibi görüyorum.”
49 yaşındaki bir kadın katılımcı ise “ben Gürcistanlıyım. Zorunlu göç zamanında
Gürcistan’a göçmüşüz. Ben Gürcistan’da doğdum ve gençliğim orada geçti” diyerek milliyet
sorusunu cevaplamıştır.
g.
Din
Din kimlik ve aidiyet bakımından tamamlayıcı bir sorudur. Kendinizi hangi dine ait
hissediyorsunuz? Sorusuna da farklı cevaplar verilmiştir.
Tablo 7: Din
Din
Müslüman
Hıristiyan
Diğer
Toplam

Kişi Sayısı
24
7
4
35

Erkek bir katılımcı “biz Müslümanız. Elhamdülillah anavatanımıza döndük ibadetlerimizi
daha rahat yapıyoruz.” Diyerek Ukrayna’da zaman zaman ibadetlerini yerine getirmekte
problemler yaşadığını ifade etmiştir.
Bir başka katılımcı ise zaman zaman Cuma günleri ve dini günlerde ibadethane ve camilere
baskın düzenlendiği bu baskınlarda şiddet gördüklerini ifade etmiştir.
Kadın bir katılımcı ise “ bizim burada yaptığımız işimiz, mesleğimiz var belirli bir gelire
sahibiz. Ama Türkiye bizim vatanımız. En azından çocuklarımız vatanlarında büyüsünler.
Müslüman ve Türk olarak” diyerek göç sebebinde manevi unsurların etkili olduğunu dile
getirmektedir.
Katılımcılardan birisi de “ben Hristiyan’ım. Bu tercihimde annem ve arkadaşlarım etkili
oldu.”
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Erzincan’da yaşamaktan memnun musunuz? Sorusuna genel anlamda memnunuz
cevabını verenler ağırlıktadır. Memnun olmadığını belirten görüşmeciler de bulunmaktadır.
Bir katılımcı, “Erzincan’da bulunmaktan memnunum. Anavatanıma geri döndüm. Ben
Türk’üm ait olduğum yere geldim” diyerek memnuniyetini ifade etmiştir.
Başka bir katılımcı ise, “burada bulunmaktan memnun değilim. İşsizim mesleğimi
yapamıyorum aylığım yok” diyerek iş ve mesleğini yapamamaktan dolayı memnun olmadığını
ifade etmiştir.
Bir katılımcı ise, “Erzincan’da bulunmaktan memnunum. Burada insanlar çok iyi devlet
büyükleri bizimle ilgileniyor. Komşuluk ilişkileri geliştirdik. İyi dostlar edindik. Rahatça
ibadetlerimizi yapıyoruz ve herkes Türkçe konuşuyor.”
Erzincan’dan başka bir ile ya da ülkeye göç eder misiniz? Sorusuna verilen cevaplar
aslında göç eden bireylerin istekleri ve problemleriyle ilgilidir. Türkiye içinde başka bir ile göç
etmeyi düşünenler ya akrabalık ya da iş ve meslek açısından konuya yaklaşmaktadır.
Bir katılımcı, “ Alanya’ya göç etmeyi düşünüyoruz. Çünkü ben Rusçayı iyi yazıp
konuşuyorum. En azından tercümanlık yapıp para kazanabilirim”. Şeklinde cevap vermiştir.
Başka bir görüşmeci ise, “ben Bursa’ya gideceğim orada akrabalarımız var.
Geri dönmeyi düşünenler de bulunmaktadır. Ukrayna ve civarında akrabası olanlar, mal
ve mülkünü satmayıp orada bırakanlar bir süre sonra dönmeyi düşünmektedirler.
Sonuç
Ahıska Türkleri, tarih boyunca “Türk” ve “Müslüman” olmalarından dolayı baskıya,
şiddete maruz kalmıştır. Bu sebeple tarihi süreçte sürekli bir yer değiştirme sürecini yaşamışlardır.
Aslında “öteki” olarak yaşamlarını devam ettirmeleri belki de kimliklerini ve aidiyetlerini
korumalarında etkili olmuştur.
Ahıska Türkleri Erzincan’a uyum sağlamışlar ve Erzincan’da yaşamaktan genel itibariyle
memnundurlar. Özellikle devletin kurumlarına ve yöneticilerine olan güvenleri tamdır.
Ahıska Türkleri, güvenlik sebebiyle gelecekleri konusunda duydukları endişeden dolayı
göç etmişlerdir. Bununla birlikte Türkiye’ye vatanlarına duydukları özlem de etkilidir. En önemli
sorunları arasında işsizlik gelmektedir. Birçok Ahıska Türkü eşyalarını Ukrayna’da bıraktığı için
ekonomik anlamda zorluk yaşamaktadırlar. Fakat bu durum Valilik, kaymakamlık ve belediye
tarafından ayni ve nakdi yardımlar verilmek suretiyle en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Zaten
ikamet ettikleri konutlardan kira alınmamaktadır.
Günümüzde Ahıska Türkleri ABD, Rusya, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Türkiye gibi
dünyanın değişik ülkelerinde yaşamaktadırlar. Bu problemi sadece Türkiye’deki soydaşlarımızı
dikkate alarak çözemeyiz. Türkleri silinmekten kurtaracak olan “milliyet” fikridir. Türk
Türkleştikçe kuvvetlenir. Düşmanın ülkesi viran olacak Türkiye büyüyüp “Turan” olacak diyen
Ziya Gökalp’in sözlerinden hareketle Dünya’nın neresinde bir Türk varsa derdiyle dertlenmeli,
sevincine ortak olmalıyız ki “Turan” idealine ulaşılsın. Bu bakımdan başta Rusya ve Gürcistan
hükümetleriyle hem o coğrafyalarda kalan hem de geri dönmek isteyen soydaşlarımızın
problemlerinin çözülmesine dair ortak adımlar atılmalıdır. Aksi takdirde bu göç hikâyesi devam
edecektir. Yerinden edilmeler, ötekileştirme uygulamaları son bulmayacaktır.
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ERZİNCAN’DA YAŞAYAN AHISKALI ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR
DURUM İNCELEMESİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
A SITUATION RESEARCH ON MESKHETIAN STUDENTS LIVING IN ERZİNCAN:
TEACHERS VIEW
Mahmut Abdullah ARSLAN*
Ayşe Sinem ÜNLÜ**
Özet
2015 yılı Aralık ayında iki kafile halinde Türkiye’ye gelen Ahıska Türkleri, Erzincan’ın Üzümlü
ilçesine de yerleştirilmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde sosyal hayatta yerlerini almışlardır. Bu süreçte
Ahıskalı çocuklar da eğitim öğretim hayatlarına başlamışlardır. Nitel gelenekten faydalanan bu
çalışmada, Ahıskalı öğrencilerin kültürlerinin ve dil özelliklerinin çevrelerine olan yansımalarını tespit
etmek amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ilgili
bölgede Şehit Fatih Deravut İlköğretim Okulu’nda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine gidilmiştir.
Söz konusu öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme süreci, dil becerileri, kültür varlıkları üzerine
öğretmenlerden görüşler alınmıştır. Alınan öğretmen görüşleri neticesinde Türkiye Türkçesi öğrenme
sürecinin hızlı ilerlediği, öğrencilerin bu konuda istekli oldukları, alfabe ve telaffuzda sıkıntıların
yaşandığı, konuşma becerisinin iyi durumda olmasına karşın yazma becerisinde sorunların var olduğu
yönünde veriler tespit edilmiştir. Ayrıca olumsuz yönde görüşler olmasına karşın öğrencilerin yaşadıkları
göçten memnun oldukları ve bu durumdan kötü etkilenmediklerine dair öğretmen görüşleri de elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Erzincan, Göç, Türkiye Türkçesi
Abstract
Meskhetian Turks who came to Turkey in two groups in December 2015 were placed in the
Üzümlü subprovince of Erzincan. They have adapted to social life with in the past year. In this process,
the children of Meskhetian Turksh avestarted to their education life. In this Study which utilizes the
qualitative method,we aimed to determine there flection of the culture and language characteristics of
MeskhetianTurkstudents on their surroundings. We applied for the teachers who worked in Şehit Fatih
Deravut Elementary School in the region through semi-structured interview form prepared by there
searchers. We received the teachers’opinions about the Turkish language learning process, language
skills, culturalas sets of the students. As a result of the teachers’ opinions, it has been determined that the
process of learning Turkish Language is progressing fast, students are willing to this issue, there are
difficulties in the alphabet and pronunciation, and there are problems in the writing skills despite the good
speech skill. Inaddition, despite the negative views, we obtained teacher opinions that students were
satisfied with their migration and that they were not adversely affected by this situation.
Keywords: MeskhetianTurks, Erzincan, Migration, Turkey Turkish

Giriş
2015 yılı Aralık ayında iki kafile halinde Türkiye’ye gelen Ahıska Türkleri, Erzincan’ın
Üzümlü ilçesine de yerleştirilmiştir. Ahıska Türkleri bu bölgede yerleşmeye ve sosyal hayata
tutunmaya başlamıştır. Türkiye tarafından bazı imkânlardan da yararlanılmış ve Ahıskalı
çocuklar, eğitim öğretim hayatlarına başlamışlardır. Ahıskalı öğrencilerin kendilerine ait bir
kültürlerinin, dil özelliklerinin olduğu düşünüldüğünde bu durumun çevrelerine olan
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yansımaları bir araştırma konusu oluşturabilmektedir. Ayrıca göçün ardından bir yıllık süre
geçmesi, öğrencilerin göçe dair yaşantıları ve bu yaşantıların günümüzdeki durumu da bu
problem çerçevesinde ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Ahıskalı öğrencilerin okul ortamında
gözlemlenen dil öğrenme durumlarını, kültürlerini, bu kültürün okul iklimine etkisini ve göçün
çocuklar üzerindeki etkisini öğretmen görüşleri aracılığıyla incelemektir. Bu sebeple Ahıskalı
öğrencilerin öğrenim gördüğü bir ilkokulda, söz konusu öğrencilerin öğretmenleri ile yarı
yapılandırılmış anket yardımıyla görüşmeler yapılmıştır.
Ahıska diyarı, Gürcistan Cumhuriyeti’nin güneyinde, Türkiye ile ortak sınıra sahip bir
bölge olup, Çıldır yöresinden Kür akarsuyunun yukarı akarı ve Çoruh Çayı havzasından
başlayarak, Meset ve Cahavet dağ silsilesi sonunda Borçalıya kadar uzanır (Bayraktar,1999).
1828-29 Osmanlı-Rus savaşı sonunda Ahıska’nın Ruslara terk edilmesiyle Ahıska Türklerinin
günümüze kadar devam eden ve baskılar altında geçen, göçebe-sürgün hayatı başlamıştır
(Yılmaz, Mustafa ;2014).
Ahıska Türkleri kendilerini vatanlarından tamamen ayıracak 1944 sürgününe kadar, hem
Çarlık hem de Sovyet Rusya’sı dönemindeki tüm baskı ve mezalimlere rağmen Ahıska
Bölgesinde yaşam mücadeleleri vermeye devam etmişlerdir. Rusya her zaman kıymet vermediği
ve yok etmek istediği bu topluluğu savaşlarda ve ağır işlerde kullanmıştır(Alım vd. , 2006 ).
Zeyrek’e (2006) göre, bu durum 25.000 kadar Ahıskalının ölümüne birçoğunun yaralanmasına
ve sakatlanmasına sebep olmuştur.
Ahıska Türklerinin ikinci büyük sürgünü Fergama Olayları (1989) ile başlar. Özbek ve
Ahıskalılar arasında yaşanan olaylar neticesinde birçok insan ölmüş ve Ahıskalılar bölgeyi terk
etmek durumunda kalmışlardı (Yılmaz, Mustafa, 2014; Zeyrek,2001)
Yaşanılan sürgünlerden sonra Ahıskalılar bugün dünyanın birçok yerine dağılmış
durumdadırlar. Nüfuslarının 600.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık 15 ülkede
yaşamlarına devam etmektedirler (Yılmaz, Mustafa, 2014; Bayraktar,1999; Ağara, 2004;
Demiray, 2012; Seferov ve Akış 2008)
11 Temmuz 1992’de yürürlüğe giren “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabul ve İskânına
Dair Kanun” ile 1992 yılında 150 ve 1993 yılında da 350 aile ilk planda 500 ailenin Türkiye’ye
göçü planlanmıştır (Alım vd. , 2006). bu süreç sonrasında çeşitli tarihlerde Türkiye’ye Ahıskalı
Türkler göç etmeye başlamışlardır.1944 öncesi göçmenlerin çoğu güneyde Hatay ve doğuda
Ağrı ve Iğdır’ın sınır bölgelerine yerleştirilmiştir. Sovyet sonrası gelen Ahıska Türkleri doğuda
Iğdır ve Erzurum, batıda Bursa, Çanakkale ve İnegöl’e ve genelde kentsel alanlara
yerleştirilmişlerdir (Kahraman, İbrahimov;2013). Bu göçler neticesinde Erzincan’ın Üzümlü
ilçesi de Ahıskalılara ev sahipliği yapmaktadır. Çalışma bu bölgede yaşayan Ahıska Türkleri
üzerine eğilmektedir.
Literatür tarandığında, Ahıska Türklerinin Çanakkale’deki durumlarını inceleyen
çalışmaya rastlamak mümkündür (Özözen, Kahraman;2013). Çalışma sonucunda bölgedeki
Ahıskalı Türklerin en büyük problemlerinin ekonomik problemler olduğu görülmüştür. Bu
düzlemde bir diğer çalışma da Bursa’da yaşayan Ahıskalı Türkler üzerinde yoğunlaşmıştır
(Yılmaz,Mustafa;2014). Çalışma bulgularında Ahıska Türklerinin başlangıçta uyum ve çeşitli
ekonomik sorunlar yaşamakla birlikte kendilerini yakın hissettikleri Türkiye toplumuna hızla
kaynaştıkları belirtilmiştir. Erzincan’da yaşayan Ahıskalı Türklerini konu alan çalışmanın, söz
konusu bu çalışmalara halka oluşturacağı düşünülmektedir. Söz konusu çalışma Ahıska Türkleri
ile ilgili olmasıyla diğer çalışmalarla benzerlik gösterir. Farklılıkları ise bu topluluğun eğitim
öğretime devam eden kesimine yoğunlaşıyor olmasıdır. Bu konu hakkında öğretmen
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görüşlerinin alınması da çalışmayı diğer çalışmalardan farklı kılmaktadır.
Yöntem
Araştırmanın Deseni
Erzincan’da yaşayan Ahıskalı öğrenciler üzerine yapılan bu çalışmada durum çalışması
deseni kullanılmıştır. Nitel durum çalışmasın en temel özelliği bir ya da birkaç durumun
derinlemesine araştırılmasıdır (Yıldırım,Şimşek;2013). Çalışma, Ahıskalı öğrencilerin dil
öğrenme ve kültür durumlarını araştırmayı amaçladığından, amaca en uygun olan durum
çalışması deseni seçilmiştir.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü öğrencilerinin
eğitimine devam ettiği Şehit Fatih Deravut İlkokulu öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma
grubu oluşturulurken kasti örneklem alma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla söz konusu
bölgede var olan Şehit Fatih Deravut İlkokulu’nda Ahıskalı öğrencilerin eğitim öğretimini
devam ettiren beş öğretmen ile uygulamalar yapılmıştır.
Verilerin Toplanması
Çalışma verilerinin elde edilmesinden önce, Ahıskalı öğrencilerin yoğun olarak eğitim
öğretim gördüğü okullar tespit edilmiştir. Amaca uygun olan okul uzman görüşleri ile
belirlenmiş, çalışma grubuna çalışmanın amacı, konusu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Gönüllülük
esansına dayanarak ve etik unsurları dikkate alarak öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme
formları uygulanmıştır. Bu yolla veriler toplanmıştır.
Çalışma sürecinin sağlanmasında katılımcılara yöneltilecek sorular oluşturulmadan önce,
bu alanda yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiştir. Bu doğrultuda beş soru oluşturulmuştur. Bu
sorular nitel araştırma uzmanı ve dil uzmanı ile gözden geçirilmiştir. Daha sonra iki öğretmen
ile pilot uygulaması yapılan bu sorularda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Oluşturulan
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla elde edilen veriler betimsel analiz yolu
kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yaklaşıma göre, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen
temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım, Şimşek;2013). Öğretmenlerden alınan veriler,
önce açık bir biçimde betimlenmiş ve daha sonra bu betimlemeler açıklanmış, yorumlanmıştır.
Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya
sunmaktır (Yıldırım, Şimşek,2013).
Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlamak amacıyla çalışmanın soru hazırlama,
örneklem seçme, verileri yorumlama gibi aşamalarında uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşü
çalışmanın nitel araştırmaya uygun ilerlemesinde fayda sağlamış, verilerin amaca uygun
toplanmasında da etkili olmuştur. Bunun yanı sıra çalışmanın güvenilir olması için amaca uygun
örneklem seçilmesine dikkat edilmiştir. Ayrıca verilerin aktarılmasında ayrıntılı betimleme
kullanılarak yine geçerlik ve güvenirliğin artırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan
öğretmenlerin her seviyeden eğitim gören Ahıskalı öğrencilerin öğretmenleri olmasına dikkat
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edilmiştir. Böylece mümkün olan her öğretim seviyesinden öğrencinin öğretmenine ulaşılarak
veri çeşitliliğinin ve farklı bakış açılarının yansıtılması sağlanmaya çalışılmıştır.
Bulgular ve Yorumlar
Öğretmenlerin Ahıskalı öğrencileri Türkiye Türkçesi öğrenme tutumları
hakkındaki görüşleri
Öğretmen görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin hepsinin Ahıskalı öğrencilerin Türkiye
Türkçesi öğrenme tutumlarının olumlu yönde olduğuna dair görüş belirttikleri görülmektedir.
Bu yönde 5 numaralı öğretmen “Öğrenciler gayet istekli ve gayretli.” diyerek görüş belirtmiştir.
Yine aynı düzlemde 1 numaralı öğretmen “Türkiye Türkçesini öğrenmeye meraklılar ve bu
konuda çaba gösteriyorlar.” diyerek düşüncelerini paylaşmıştır. Diğer öğretmenlerin de
görüşlerinin bu düzlemde olduğunu söylemek mümkündür.
Öğretmenlerin Ahıskalı öğrencilere Türkiye Türkçesi öğretme süreçlerinde
karşılaştıkları durumlara yönelik görüşleri
Öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinde
öğretmenlerin bazı konularda sorunlar olduğunu işaret ettikleri görülür. Bu görüşlerden 5
numaralı öğretmen görüşü “Ara sıra Türkçe kelimeleri kullanırken karışıklık yapmaktalar.
Fakat düzelme süreçleri devam etmektedir.” şeklindedir. Yine bu doğrultuda 4 numaralı
öğretmen “Bazı kelimelerde farklılık var ama kısa sürede alışıp uyum sağlıyorlar.” şeklinde
görüş bildirmiştir. Farklı bir görüşe sahip 3 numaralı öğretmen “Kolayca uyum sağlayıp yeni
öğrendikleri kelimeleri kullanıyorlar.” şeklinde düşüncelerini paylaşmıştır.
1 numaralı öğretmen ise bu süreci “ Türkiye Türkçesi öğrenme süreçleri uzun olacaktır.
Farklı kelimeler kullanmaktadır. Bizim babaannemizin kullandığı kelimeleri duymaktayım. Biz
düzeltince onu kullanmaya özen gösteriyor.” diyerek anlatmıştır. 2 numaralı öğretmen ise
problemi başka bir dil becerisinde görmüş ve düşüncelerini şöyle aktarmıştır: “ Herhangi bir
sıkıntı yok. Alfabede sıkıntı yaşanıyor. Geldikleri yerde farklı bir alfabe kullanıyorlar. Fakat
çabuk öğreniyorlar.”
Öğretmenlerin Ahıskalı öğrencilere dil becerisi kazandırırken karşılaştıkları
durumlara yönelik görüşleri
Dil becerisi kazandırma sürecinde yaşadıkları durumları öğrenmek için sorulan sorunun
cevapları incelendiğinde, öğretmen görüşlerinin yazma ve konuşma becerilerinde sorunlar
yaşandığı yönünde olduğunu söylemek mümkündür. Bu süreci 1 numaralı öğretmen
“Kullandıkları kelimeleri (eski Türkçe) biliyorum. Yeni kelimeleri kullandırtıyorum. Bazı
kelimeleri yeni duyuyorlar. Onları tekrar günlük hayatta kullandıklarını görüyorum.” şeklinde
bildirmiştir.
Dikkat çeken bir diğer görüş 4 numaralı öğretmenden elde edilmiştir. “Yazı yazarken
zorluk çekebiliyorlar. Çünkü harflerde farklılıklar var. Geldiklerinde kurs aldıkları için
okumayı çabucak öğrendiler. Ancak yazmada sıkıntı yaşıyor ve yaşatabiliyorlar.” diyerek
yazma konusunda problemlerin mevcut olduğunu dile getirmiştir.
Bu konu ile alakalı olarak 3 numaralı öğretmen “Bazı kelimelerin telaffuzunda zorluk
yaşıyorum.” diyerek görüş belirtirken 2 numaralı öğretmen karşıt biz düzlemde “Herhangi bir
sorun yok. Konuşmaları çok iyi.” şeklinde görüş bildirmiştir.
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Öğretmenlerin Ahıskalı öğrencilerin kültürel varlıklarının okul veya sınıf kültürüne
etkisi üzerine görüşleri
Dil becerilerinin yanı sıra kültürel durumlara dair öğretmen görüşlerini de almayı
amaçlayan soruya verilen cevaplar dikkat çekicidir. Bu konu hakkında 2 numaralı öğretmen
“Kültürleri bize çok benziyor. Herhangi bir farklılık yok. Bu okul ya da sınıf kültürüne bir etki
etmiyor.” Diyerek görüş belirtmiştir. Fakat diğer görüşlerin bu doğrultuda olmadığını söylemek
mümkündür.
3 numaralı öğretmen “Olumlu yönde olduğunu düşünüyorum. Kendi kültürlerinin yanı
sıra diğer gezdikleri ülkelerin kültürlerini de yansıtmaktadırlar ve bu da bir zenginlik
getiriyor.” Diyerek söz konusu durumun okul kültürünü olumlu yönde etkilediğine dair görüş
belirtmiştir.
5 numaralı öğretmen konu ile ilgili düşüncelerini şu ifadelerle açıklamıştır. “Diğer
öğrencilerle anlaşmaları konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Kültürleri arasında büyük farklılıklar
olmadığını gözlemledim. Kolay uyum sağladılar.” Bu düşüncelerden hareketle 5 numaralı
öğretmenin de öğrenciler arasında kültürel anlamda olumsuz bir durum olmadığını
düşündüğünü söylemek mümkündür.
Durumu olumlu değerlendiren 4 ve 1 numaralı öğretmenler de görüşlerini sunmuşlardır.
4 numaralı öğretmen “ Geldikleri ülkenin kültüründen de etkilendikleri için diğer öğrenciler de
zaman zaman gelenlerden etkileniyor. Bazılarının arkadaşlarına Rusça öğretme istediği
oluyor.” diyerek Ahıskalı öğrencilerin sahip olduğu farklı kültür unsurlarının da okul kültürüne
etkisini dile getirmiştir. 1 numaralı öğretmen ise ikili kültür açısından şu değerlendirmede
bulunmuştur: “ Bence iki kültürün birbirinden öğrenecekleri birçok şey olacaktır. Çocuklarımız
onlardan eski kullanılan kelimeleri öğrenecek, kelime dağarcıkları gelişecektir.”
Öğretmenlerin Ahıskalı öğrencilerde gözlemledikleri göç unsuruna dair durumlar
hakkındaki görüşleri
Öğretmenlerin öğrencilerde gözlemledikleri göç durumlarını öğrenmeyi amaçlayan
soruda genel kanının olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Olumsuz görüş olarak 3 numaralı
öğretmen tarafından verilen cevap dikkat çekicidir: “Ailelerinin sürekli göç etmesi ve bir yerde
uzun süre kalmaması çocukları da olumsuz etkilemiştir.” Bu görüş ile öğrencilerin göç ile ilgili
olumsuz yaşantıları hala yaşadıklarını söylemek mümkündür.
Bu görüşün tersi görüşler yoğunluk göstermektedir. 4 numaralı öğretmen görüşlerini
şöyle ifade etmiştir: “Göç ettikleri için mutlular. Çünkü oradaki savaş oldukça yormuş. Geride
bıraktıkları için üzülüyorlar. Ama çabucak okula ve sınıfa uyum sağlayabildiler.” Yine bu
görüşe paralel olarak 2 numaralı öğretmen görüşü de şöyledir: “Buraya akrabaları ve
tanıdıkları ile birlikte geldikleri için çok çabuk alıştılar. Yabancılık çekmiyorlar. Üzümlü iklim
olarak da geldikleri yere benziyor. Çok çabuk adapte oldular.”
Yine olumlu düşünceler bağlamında ele alınabilecek 5 ve 1 numaralı öğretmen görüşleri
de mevcuttur. 5 numaralı öğretmen “Kendilerini buraya ait hissetme konusunda pek sıkıntı yok.
Ara sıra özlemlerini dile getirseler de burada onlara tanınan ayrıcalıklarla iyi yaşam sürdükleri
için uyum sağlamaları zor olmadı.” diyerek düşüncelerini dile getirirken 1 numaralı öğretmen
ise “Birçok eşyalarını orada bıraktıklarını söylüyorlar. Ukrayna’yı özlemediklerini
anlatıyorlar. Burayı çabuk benimsediler. Fakat oradaki anılarından her seferinde
bahsediyorlar. Pek “göç” unsuruna dair üzücü bir olayla karşılaşmadım.” şeklinde görüş
bildirmiştir.
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ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Tablo-1
Öğretmen görüşleri değerlendirmesi
Baskın Düşünceler

Farklı Düşünceler

-Ahıskalı öğrenciler Türkiye Türkçesi öğrenme hususunda
gayretlidirler, bu duruma olumlu tutum geliştirirler.

-Konuşma becerisi gayet iyi
düzeydedir.

-Öğretmenler Türkiye Türkçesi öğrenme süreçleri çabuk
ilerlemektedir.

-Kültürel
değildir.

-Alfabeden kaynaklı yazma süreci sorunları
yaşanmaktadır. Eski Türkçe kelimeleri konuşmalarında
kullandıkları görülmektedir.

- Göç Ahıskalı öğrenciler
üzerinde olumsuz etkilere
sahiptir.

farklılık

mevcut

-Ahıskalı öğrenciler, okul ve sınıf kültürüne olumlu etkiye
sahiptir. Göç durumundan çocuklar memnundur.

Sonuç ve Tartışma
Çalışma kapsamında Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıskalı öğrencilerin
öğretmenleri ile görüşülmüş ve öğrencilerin dil becerileri, kültür durumları ve göç unsuru adına
veriler toplanmıştır. Toplanan veriler yorumlamış ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışma verileri sonucunda Ahıskalı öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme tutumlarının
öğretmenler tarafından olumlu olarak gözlemlendiğini söylemek mümkündür. Öğretmenler
öğrencileri Türkiye Türkçesi öğrenmeye meraklı ve bu konuda çaba gösteren bireyler olarak
gözlemlemişlerdir. Bu görüşten yola çıkarak Ahıskalı öğrencilerin uyum sağlamak amacıyla dil
becerilerini geliştirmek istedikleri sonucunu çıkarmak mümkündür. Ayrıca bu öğrencilerin
Türkiye Türkçesine kolay uyum sağladıklarının da öğretmen görüşlerinde var olması,
öğrencilerin dil öğrenme sürecini kolay geçirdikleri sonucuna götürebilmektedir.
Dil öğrenme sürecinde karşılaştıkları durumlar bakımından öğretmen görüşleri
incelendiğinde, genel anlamda yazma konusunda bir problemin olduğunu söylemek
mümkündür. Öğrenme süreçlerinin devam ettiğini belirten öğretmenler, öğrencilerin bu sürece
de kolayca uyum sağladığını belirtmektedirler. Bu durumdan hareketle Ahıskalı öğrencilerin
Türkiye Türkçesi öğrenirken yazma sürecinde zorluklarla karşılaştıklarını söylemek
mümkündür.
Dil becerisi kazanma durumunda yazma becerisinde yaşanılan soruları dile getiren
öğretmenler bu defa konuşma becerisinde de sorunları dile getirmişlerdir. Öğrencilerin eski
Türkçe kelimeler kullandıklarını dile getiren öğretmenler, yeni kelimeleri öğrenmede
öğrencilerin sorun yaşamadığını düşünmektedirler. Bu durum itibariyle söz konusu öğrencilerin
Türkiye Türkçesi öğrenme süreçlerinin hızlı geliştiğini söylemek mümkündür.
Ahıskalı öğrencilerin okul ve sınıf kültürüne etkisini irdeleyen soruda öğretmenlerin
büyük çoğunluğunun bu durumu olumlu değerlendirdiğini görmek mümkündür. Öğrencilerin
okul ortamında kendi kültürleri yoluyla diğer öğrencilerle kolay iletişim kurduğunu
gözlemleyen öğretmenler, bu öğrencilerde farklı kültürlerin etkisini de görmüşlerdir. Bu
durumların okul ve sınıf kültürünü olumlu yönde etkilediği yönünde büyük oranda görüş birliği
mevcut olduğundan, Ahıskalı öğrencilerin kültürel anlamda okul ve sınıfta bir zenginlik
oluşturduğu sonucuna varmak mümkündür.
Göçü yaşayan çocuk nesil olarak eğitimine devam eden Ahıskalı öğrenciler, öğretmen
görüşleri itibariyle genel anlamda yaşadıkları bu son göçten oldukça memnun bireylerdir.
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Öğretmen görüşleri doğrultusunda bu öğrencilerin yaşadıkları savaş gibi durumlardan
yoruldukları ve aileleri, akrabaları ile göç ettikleri için de bu durumdan mutlu oldukları
görülmektedir. Bu durumdan hareketle Ahıskalı öğrencileri önceden yaşadıkları göç
olaylarından olumsuz etkilenmelerine rağmen, şimdi bulundukları durumdan oldukça memnun
oldukları yönündedir.
Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kısaca şu sonuçlar sıralamak
mümkün olabilecektir
 Ahıskalı öğrenciler Türkiye Türkçesi öğrenme hususunda gayretlidirler, bu duruma
olumlu tutum geliştirirler.
 Öğretmenler Türkiye Türkçesi öğretirken Ahıskalı öğrencilerin dili öğrenmeye yatkın
bireyler olduklarını gözlemlemektedirler.
 Ahıskalı öğrenciler yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşayabilmektedir.
 Ahıskalı öğrenciler, okul ve sınıf kültürüne olumlu etkiye sahiptir.
 Ahıskalı öğrenciler, daha önceden yaşadıkları göç durumlarından olumsuz
etkilenmelerine rağmen son yaşadıkları göç ile birlikte yaşadıkları hayattan memnun bireylerdir.
Bulundukları ortama kolay uyum sağlamışlardır.
Öneriler
Çalışma süreci sonunda aşağıdaki önerileri sıralamak mümkün olacaktır:
 Ahıskalı öğrencileri Türkiye Türkçesi konuşmaya teşvik edici şiir dinletisi gibi
etkinliklere yer verilebilir.
 Yazma ve konuşma becerilerindeki problemleri aşmak adına ek kurs gibi hizmetler
verilebilir.
 Okul ve sınıf ortamına olan olumlu etkilerini artırmak adına, kültürel faaliyetler
yapılabilir. Bu faaliyetler, Erzincan ili bünyesinde de düşünülebilir.
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AHISKA TÜRKÜ KADINLARIN ÇOCUK BAKIM GELENEKLERİ
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Özet
Bu araştırmanın amacı Erzincan İli Üzümlü ilçesine göç ile yerleşen Ahıska Türkü kadınların çocuk
bakımı ile ilgili geleneklerini incelemektir. Araştırma nitel araştırma desenindedir. Verilerin toplanmasında
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından araştırmanın amacı ve
literatür bilgileri ışığında hazırlanan açık uçlu soruların yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme formunda gebelik ve doğumla ilgili geleneksel uygulamalar, sağlık problemlerine
ilişkin geleneksel uygulamalar ve diğer inanışlar başlıkları altında sorular sorulmuştur. Araştırmaya dâhil
edilen katılımcılara ait bilgilere ulaşmak amacıyla genel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma Üzümlü
ilçesinde yaşayan 24 Ahıska Türkü anne/büyükanne ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen
Ahıska türkü kadınların 40 yaş üstü ve çocuk sahibi olmasına dikkat edilmiştir. Veriler içerik analizi ile
analiz edilmiş ve temalar altında ele alınarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak; Ahıska Türkü kadınların
gebelik ve doğumla ilgili konularda, çocuk sağlığı ve problemlerine ilişkin konularda ve diğer konularda
geleneksel yöntemlere başvurduğu görülmüştür. Geleneksel yöntemlerin çocuk bakım ve sağlığı ile ilgili
fayda sağlayıcı yönlerinin yanı sıra risk ve yanlış uygulamalarının da olduğu dikkat çekmiştir. Bulgular
alan yazın bilgileri ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türk Kadını, Çocuk Bakımı, Erzincan
Abstract
The aim of this research is to examine the traditions of Ahıska Turks, who settled in Erzincan İli
Üzümlü with immigration and related to child care. Research is in the qualitative research design. Interview
method was used for collecting data. A semi-structured interview form with open-ended questions prepared
by researchers as a data collection tool and prepared in the light of literature information was used. In the
interview form, questions were asked under the headings of traditional practices on pregnancy and birth,
traditional practices on health problems and other beliefs. General information form was used to reach the
information of participant involved in the research. Research The 24 Ahıska Turks living in the Üzümlü
district were carried out with the mother / grandmother. Attention has been paid to the fact that the women
who are involved in the research are over 40 years old and have children. As a result; Meskhetian Turk’s
women references about pregnaty and birth, child health and child health problem and abouth the other
problem;is observed. When the traditional methods was observed, some benefits were seen about child
health and child care in addition, incorrect implemetation of the risk and was attracted attention.The
results were discussed ligt of the field information.
Key Words: Meskhetian Turk’sWomen, Child Care, Erzincan

Giriş
Toplumların bir arada olmalarını sağlayan unsurlar gelenek ve göreneklerle harmanlanmış,
yaşam biçimleriyle çeşitlilik gösteren, kendilerine özgü yaşam tarzlarıdır (Öztahtalı, 2002).
Toplumun en küçük yapı taşını ise aileler oluşturmaktadır. Aile, çocuğun içinde doğduğu ilk
Öğr. Gör., Erzincan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo, Çocuk Gelişimi Prog.,Erzincan, Türkiye,
cbagdas@erzincan.edu.tr
** Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Karabük, Türkiye,
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*
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topluluk ve çocuk için topluma doğru bir köprü vazifesi üstlenmiş bir kurumdur (Tezel Şahin ve
Özyürek, 2016). Çocukların içinde doğup büyüdüğü ailenin özellikleri ve ailedeki yetişkinlerin
kişilikleri, onların daha sonra yaşayacakları toplumsal ilişkileri ve davranışları da etkileyici bir
özelliğe sahiptir (Özyürek, 2015).
Kültürel özellikler, çocuğun nasıl yetiştirilip şekillendirileceğinin önemli bir göstergesi
olup köy ve şehir toplumlarında değişiklik gösteren kültürel kalıplar canlılıklarını sürdürmektedir.
Toplumlar, çocuklarının bakımlarını kültürün etkisine bağlı olarak sürdürürken, onları kendi
toplumlarının bir parçası olmaya hazırlamaktadırlar. Kültür, en genel anlamı ile bir grubun ya da
toplumun yaşam biçimi olarak tanımlanmaktadır. Her toplum ve içinde bulunduğu kültür, bebek
ve çocuk yetiştirilmesi ve eğitimi konusunda kendine has fiziksel ve psikolojik yöntemler
geliştirmiştir (Gıl’adı, 2001). Ailenin çocuk yetiştirme tutum ve davranışları, onların içinde
bulundukları kültürün özelliklerinden etkilenirken, aynı zamanda kültürel özellikler de aile
özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. Zaman içerisinde gelenekler ve görenekler değişime uğrasa
da bu değişim oldukça yavaş olmaktadır. Bir bebeğin dünyaya gelmesiyle soyun devamı
sağlanmakla birlikte aileye yeni bir birey katılmaktadır. Türkiye’de çocuk sahibi olmak, kültürel
kimliğin bir parçası olarak görülmektedir. Bu yüzden çocuk yetiştirme, farklı gelenek, görenek
ve inançları da içinde barındırmaktadır (Taş, 2002).
Farklı kültürel özellikleri sahip topluluklar başka bir toplumda yaşamaya devam etseler de
geleneklerini uygulama konusunda tutarlık gösterebilirler. Eğitim yöntemleri ve ana-baba-çocuk
ilişkilerinin belirlenmesinde kültürel yapı oldukça önemlidir. Çeşitli nedenlerle, çocuk yetiştirme
ve anne-baba-çocuk ilişkileri sadece içgüdü ve doğal uygulamalar temelinde değerlendirmek
doğru değildir. Toplum varlığının devamı, çocukların hayatta kalabilmek için yaşamlarının belirli
bir dönemine kadar beslenmeye ve korunmaya ihtiyaçları olduğu gerçeği, gelişim sürecinin
önemli bir bölümünün biyolojik imkânlar doğrultusunda belirlediğini göstermektedir. Çocuk
büyütme konusunda gelenekleri bulunmayan bir toplumun varlığını sürdüremeyeceği ve kültürel
geleneklerini aktarmayan hiçbir toplum da hayatta kalamayacağı bir gerçektir (Gıl’adı, 2001;
Shahar, 1990)
İnsan neslinin devamı için, toplumda inançlara dayalı olarak uyulması ve uygulanması
gereken bazı kurallar da bulunmaktadır. Bu inanç ve uygulamaların, geçen zaman içerisinde aynı
kaldığı veya farklı biçimlerde ortaya çıktığı gözlenmektedir. Doğum öncesine ait bazı
uygulamalar; doğacak çocuğun cinsiyetine, fiziki yapısına, kişilik ve karakterine doğrudan etki
edeceğine inanılması nedeniyle yerine getirildiği gibi doğum sonrasında da bebeğin ve annenin
beslenmesine ve yaşamına ilişkin farklı inanış ve uygulamalar ait olunan kültüre göre farklılıklar
göstermektedir (Araz, 1995). Bazı toplumlarda, özellikle gebelik, doğum ve doğum sonrasında
yapılan geleneksel uygulamaların yaygın uygulanışı dikkati çekmektedir. Bu uygulamaların
bazıları sağlığa yararlı iken bazıları zararlı ve bazıları da herhangi bir etkisi olmayan
uygulamalardır. Mead ve Newton (1967), alan yazında gebelik, doğum ve doğum sonrası
dönemde inanç ve davranışlarla ilgili olarak 222 çalışma yapıldığını belirlemişlerdir. Bu
uygulamaların bazılarının sağlığa yararlı, bazıları zararlı, bazılarının ise hiçbir etkisinin
bulunmadığı belirtilmiştir ( UNICEF, 1994; Choudry, 1997). Sağlık açısından zararlı olan
uygulamalar bebek ya da annenin iyileşme süresini uzatmakta, etkin tedavi almasını engellemekte
ve hatta ölümle sonuçlanmaktadır. Geleneksel uygulama yapan kadınların dörtte üçünde gelecek
yaşamlarında bir kadın hastalığı geliştiği saptanmıştır (Biltekin, 2004; Şenses vd., 2002). Benzer
olarak geleneksel uygulamaların çoğunlukla bebek sağlığını olumsuz etkilediği, çeşitli risklerinin
artmasına sebep oldukları da bilinmektedir (Özyazıcıoğlu, 2004; Şenses vd., 2002).
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Toplumlarda doğum sonu dönemde yapılan geleneksel uygulamaları sosyoekonomik
durumu kötü, eğitim düzeyi düşük, sağlık merkezine uzakta bulunan, çalışmayan, geniş ailelerde
yaşayan, göçmen ve ailedeki büyük bireyler tarafından daha çok yapıldığı gözlenmektedir.
Kadının öğrenim düzeyi yükseldikçe geleneksel uygulama yapma sıklığının azaldığı
belirtilmektedir (Lee, 2007; Şenses vd., 2002). Çocuk bakımı ile ilgili bu gelenek, görenek ve
inançların bir kısmı bilim ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle unutulmuş, bir kısmı ise yerlerine
uygun yeni seçeneklerin geliştirilememesi ya da bilim ve teknolojinin o topluma henüz
ulaştırılamaması nedeniyle gerek kültürel gerekse dinsel nedenlerden dolayı bugüne kadar
gelebilmiştir. Olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilebilecek farklı gelenek, görenek ve
inançlar, çoğunlukla o toplumun kültürüne ait kimliği ortaya çıkarmak konusunda yardımcı
olmaktadır (Beyazova, 1997).
Çocuk ve çocukla ilgili konularda geleneksel uygulamaların belirlenmesi, konuyla ilgili
olumsuzlukların önlenmesinde veya en aza indirilmesinde yapılacak çalışmalara destek olacaktır.
Türkiye toplumu, yerli halk olması yanında göç yoluyla ülkeye gelen farklı kültürden toplulukları
da kapsamaktadır. Türkiye’nin kuzey doğusunda, Gürcistan’ın güney batı bölgesinde 200’den
fazla köyü kapsayan alana “Ahıska” denilmektedir. Ahıska Türkleri çoğunlukla Beyaz Rusya,
Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan’da yaşamaktadırlar. Günümüze kadar 73
yıldır yurtlarından ayrı olan Ahıska Türkleri, vatanlarından ayrı olsalar dahi gelenek,
göreneklerini sürdürmeye devam etmektedirler (Demiray, 2012). Bu nedenle kültürel özellikleri
açısından değerlendirilebilecek topluluklardan biri de 1944 yılında yurtlarından Kazakistan,
Gürcistan, Özbekistan ve Türkiye’ye göç eden Ahıska Türkleridir. Bu nedenle bu çalışmada
Erzincan ili Üzümlü ilçesine göç eden Ahıska Türkü kadınların çocuğu ilgilendiren konulara ilgili
uygulamalarını incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki alt amaçlara ulaşmak
amaçlanmıştır.
- Ahıska Türklerinin gebelik ve doğumla ilgili geleneksel uygulamaları nasıldır?
- Genel sağlık problemlerine ilişkin geleneksel uygulamaları nasıldır?
- Kültürel özelliği yansıtan inanışları nelerdir?
Çalışmanın, çocuk yetiştirmedeki kültürel faktörleri ve etkilerini belirleme konusunda
alana katkı sağlayacağı öngörülmüştür.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu çalışma nitel araştırma desenindedir. Nitel araştırmalar, araştırmacının araştırdığı konu
hakkında öğrendiklerini ifade ederken daha çok kelimelere ve resimlere başvurduğu
araştırmalardır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Görüşme yöntemi, doğrudan gözlenemeyen davranışlar, duygular için kullanılmaktadır. Nitel
çalışmalarda istenilen bilgi görüşme aracılığıyla toplanabilir (Ekiz, 2003;Merriam, 2013;
Özyürek ve Gürleyik,2016).
Çalışma Grubu
Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen, 40 yaş üstü ve çocuk sahibi olan 24
Ahıska Türkü kadın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubundaki Ahıskalı kadınların beşi
40- 45 yaş, dokuzu 46- 50 yaş, altısı 51- 60 yaş ve dördü 61-78 yaş aralığındadır. Kadınların dördü
serbest meslekte çalışırken, 20’si ev hanımıdır. Çalışma grubundaki kadınları 7’si çekirdek aile
ve 17’si geniş aile yapısını sahip; 13’ünün 1-5 arası, 11’inin ise 6-8 arası çocuğa sahip olduğu
belirlenmiştir.
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen, yarı yapılandırılmış görüşme formu
aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formundaki sorular literatür ışığında ve üç uzman görüşü
alınarak hazırlanmıştır. Görüşme formunda; katılımcıların bazı kişisel bilgileri yanında gebelik
ve doğumla ilgili geleneksel uygulamalar, sağlık problemlerine ilişkin geleneksel uygulamalar ve
diğer inanışlar başlıkları altında sorular sorulmuştur. Görüşme esnasında cevaplar, ses kaydıyla
kaydedilmiş ve gerektiğinde açıklama yapılması istenen konulara ilişkin notlar tutulmuştur.
Verilerin analizilinde, katılımcıların isimleri kullanılmayıp her bir katılımcıya bir numara
verilerek kodlama yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sorulara
verilen cevaplar kodlanarak gruplandırılmış, daha sonra sayısallaştırılarak değerlendirilmiştir.
Verilerin geçerliğini artırmak amacıyla katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılara yer
verilmiştir.
Bulgular
Bu bölümde, elde edilen bulgular “Gebelik ve doğumla ilgili geleneksel uygulamalar”,
“sağlık problemlerine ilişkin geleneksel uygulamalar” ve “diğer inanışlar” temaları altında
incelenmiştir.
Gebelik ve Doğumla İlgili Geleneksel Uygulamalar
Bu tema başlığı altında, çalışma grubuna çocuğu olmayan kadınlara yönelik uygulamalar,
bebeğin cinsiyetini tahminleri, doğumun kolay olması için yapılanlar, yenidoğana ilişkin
uygulamalar, bebeğin kundaklanması ve beslenmesi, göbek bağına ilişkin uygulamaları, bebeğin
uyutulması ve bebeğin güzel olması için yapılan uygulamaları ele alınmıştır.
Çalışma grubunda yer alan 22 katılımcı, çocuğu olmayan kadının çocuk sahibi olması için
yapılan geleneksel uygulamalara başvurulduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda şu ifadeler dikkat
çekmiştir: “Kadın sıcak suya oturtulur ve bel bağlanır, yumurtanın sarısı kadının karnına
bağlanır ve üç gün beklenir, kapağa oturtulur, hacıya/hocaya ve türbelere götürülür, yaşlı ve
bilgin insanlara götürülür, ot yakılıp külü karına bağlanır, altına kızgın taş koyulur, koyun yünü
yakılıp buharına oturtulur, sıcak buhara oturtulur.” Katılımcılardan ancak 2’si doktora
başvurulduğunu belirtmiştir.
Bebeğin cinsiyetini tahmine ilişkin gelenekler sorusuna, katılımcıların 21’i, gebe kadının
karnının şekline bağlı olarak cinsiyetin belirlendiğini belirtmiştir. Bu konuda şu ifadeler dikkat
çekmiştir: “Gebe kadının karnının şeklinden belli olur, karnı yassıysa kız dik ise erkek olur. Gebe
kadın ekşi yerse kız, tatlı yerse erkek çocuğu olur. Annenin karnı aşağı doğru bakıyorsa çocuğu
kız, yukarıya doğru bakıyorsa erkek olur. Gebenin kafasından aşağı tuz dökülür, gebe o tuzu yerse
çocuğu kız olur, yemezse erkek olur. Gebe kadın çirkinleşmişse çocuğu kız, güzelleşirse erkek
olur, çocuk anne karnında çok hareketli ise erkek sakin ise kızdır. Gebe kadının karnında çatlaklık
varsa erkek, yoksa kızdır.”
Doğumun kolay olması için neler yapıldığı sorusuna, katılımcıların 15’i gebe kadına
doğrudan müdahale gerektiren uygulamalar yapıldığını belirtmişlerdir. Bu konuda şu ifadeler
dikkat çekmiştir: “Doğuma yakın, gebe kadının beline her gün 3 kez vurulur. Gebe kadının
ayaklarına masaj yapılır. Gebe kadın eğilerek iş görür ve karnını açabilir, böylece doğum
kolaylaşır. Ilık suda duş alınır. Atın kılı yakılır ve hamile kadın buharına tutulur. Kadının beline
bal ile masaj yapılır. Gebeliğin son ayında, gebe kadın ağır işler yapmaz. Gebe kadın diz üstü
oturtulur. Gebe kadın sıcak suya oturtulur.”

AHISKA TÜRKÜ KADINLARIN ÇOCUK BAKIM GELENEKLERİ • | • 459

Yenidoğana ilişkin uygulamalara bakıldığında, yenidoğana ilk sütün verilmesine ilişkin
sorulan soruya katılımcılardan 24’ü, doğduktan hemen sonra süt verdiklerini söylemişlerdir.
Yenidoğanın ilk banyosunun ne zaman yaptırıldığına ilişkin soruya katılımcıların 23’ü bebek
doğduktan 4 gün sonra yıkandığını, biri bebek üç günlükken ve biri bebek iki haftalıkken
demişlerdir. Kundaklama ile ilgili olarak katılımcıların tümü, yenidoğanın evdeki kayınvalide
gibi yaşça büyük biri tarafından dualar ile kundaklandığını, ısıtılmış toprakla beraber kundağa
sarıldığını, taze ete ayak bastırılıp sonra kundaklandığını belirtmişlerdir. Katılımcıların 16’sı,
yenidoğanın sıcak toprağa sarıldığını (höllük) belirtmiştir. Göbek bağının düşmesiyle ilgili olarak
katılımcıların 18’i göbek düşmesi sonrası yapılan uygulamalara vurgu yapmışlardır. Bu konuda
şu ifadeler dikkat çekmiştir: “Düşen göbeğe yağ sürülür. Düşen göbek yerine soğan püresi ya da
zilanga (bir çeşit yağ) sürülür. Düşen göbek yerine temiz bir bez üstüne konulur.” Ayrıca
“Düşen göbeek meyve ağaçlarının dibine gömülür, dindar olsun diye camiye gömülar, okusun
diye okul bahçesine gömülür. Çocuk eve bağlı olsun diye düşen göbe evin bahçesine gömülür.”
Katılımcıların bebek bakımıyla ilgili olarak yaptığı uygulamaların da inanışlara bağlı
geleneksel uygulamaları içerdiği dikkat çekmiştir. Katılımcılardan 18’i yenidoğan bebekleri
kokmasın diye tuzladıklarını ya da tuzlu su ile yıkadıklarını, kına ya da tuzu bebeğin koltuk
altlarına sürdüklerini ifade etmişlerdir. Tüm katılımcılar, yenidoğanın güzel olması için Kur’an
okunduğunu, okunmuş süte yumurta katılıp yedirildiğini, banyo suyuna şeker katıldığını
belirtmişlerdir. Bunun yanında, bebeğin güzel olması için, “Anne hamileyken güzel yüzlü
insanlara bakar. Anne sütü çocuğun yüzüne sürülür. Kafası güzel olsun diye kafası bağlanır.
Yumurta ile banyo yaptırılır. Banyodan sonra bebeğin kaşına, alnına, burnuna elle mimik
masajlar yapılır.” Şeklinde uygulamalar olduğu belirtilmiştir. Yine tüm katılımcılar bebeğe
uyurken ninni söylediklerini, gelen ilk misafire dua okuttuklarını, bebeğin uyurken gözlerini
bağladıklarını belirtmişlerdir. Bebeğin beslenmesiyle ilgili olarak katılımcıların 21’i bebek 6
aylık olduğunda, biri dişleri çıktığnıda, biri çocuk kendi yemeye başladığında ve biri de anne
sütünün yetmediği durumlarda ek gıdaya başlandığını belirtmiştir. cevaplamışlardır. Tüm
katılımcılar, ek gıdaya geçildiğinde verilen ilk ek gıdanın şekerli çayda ıslatılmış ekmek olduğunu
söylemişlerdir.
Emziren annenin sütünün çok olmasıyla ilgili olarak katılımcıların tümü, anneye bol şeker,
pilav, pekmez, yumurtanın sarısı, ballı yoğurt yedirildiğini ve yemek öğünlerinin arttırıldığını
söylemişlerdir.
Sağlık Problemlerine İlişkin Geleneksel Uygulamalar
Bu tema başlığı altında, katılımcıların çocukta sık karşılaşılan sağlık problelerine yönelik
uygulamalarına yer verilmiştir.
Çocuğun ateşi olması durumunda, katılımcıların tümü, “Çocuğun vücudunu elmalı su ile
sileriz veya soğuk suyla duş aldırırız.” demişlerdir. İshal olan çocuk için tüm katılımcılar
“Çocuğun karnı külle sarılır, çocuğa inek elentisi yedirilir. Leblebi tozu verilir. Patates verilir,
ekmek verilir. Sıcak kuma sarılır. Kuş gübresi yedirilir. Kuru yemişler dövülüp anne sütüyle
çocuğa verilir. İnek sütünün içine meyve ezilip içirilir.” Gibi uygulamalar yapıldığını
belirtmişlerdir.
Pişik durumunda 18 katılımcı, pişik bölgesine toprak sürüldüğünü, gaz yağı sürüldüğünü,
sürekli yıkandığını, pudra kullanıldığını, kaynatılan soğanın posasının sürüldüğünü, pamuk yağı
sürüldüğünü söylemişlerdir. Katılımcıların 6’sı ise, çocukta pişik olması durumunda pişik
bölgesine yağ, toprak, kül sürüldüğünü belirtmişlerdir. Gazı olan çocukla ilgili olarak 22
katılımcı, çocuğa duş aldırdıktan sonra masaj yapıldığını söylemiştir. Katılımcılardan 6’sı ise
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toprak ısıtılıp çocuğun karnına bez parçası ile bağlandığını söylemiştir. Katılımcılardan biri,
çocuğun gazı olması durumunda yapılanları “At sütüne biraz ılık su katılıp içirilir. Emzirdikten
sonra sırt üstü yatırılır. Sırtı ovulur. Masaj yapılır, kundağı açılır.” Şeklinde ifade etmiştir.
Sarılık olan çocuğa 22 katılımcı “Çocuğun alnına demir materyal tutulur, çocuğun alnına
bıçak sürülür. Sürekli emzirilir Sarı yazma kullanılır. Çocuğun yakasına ekmek çapalanır. Eline
sarı boncuk bağlanır.” 2 katılımcı ise “Sarılık olan çocuğa canlı balık gösterilir, çocuğun sarılığı
balığa geçer.” şeklinde uygulamalarının olduğunu belirtmişlerdir.
Diğer İnanışlar ve Uygulamalar
Bu tema başlığı altında, katılımcıların çocuk bakımını ilgilendiren konulardaki inanışlarına
bağlı diğer uygulamalarına yer verilmiştir. Katılımcıların tümünün belirttiği konular aşağıda
maddeler halinde verilmiştir:
- Emekleyen çocuk için tahtadan dört köşeli bir araç yapıldığını ve çocuğun bu aracın
içine oturtulduğunu, böylece çocuğa destek olunur.
- Yeni yürümeye başlayan çocuğun beline, ip bağlanarak yürütülmeye çalışılır. Başından
aşağı kete dökülür, çubukla üç tekerlekli araba yapılır. İple bağlanır, anne tutarak
yürütür. Yürütece koyulur. Anne, çocuğun eline bez bağlar.
- Bebeğe isim verirken aile bireyleri toplanır, büyükler hangi ismin konulacağına karar
verir. Büyükler dualar okur. Genellikle çocuğa evdeki büyüklerin isimleri verilir.
Dualarla, ezan ile isim koyulur ve isim konulduktan sonra evde toplanıp yemek verilir.
- Bebeğe nazar değmesin diye alnına kömür sürülür. Çocuğa nazar boncuğu takılır. Evin
kapısına boncuk asılır. Çocuğun koluna boncuk takılır. Eve giren herkesten “maşallah”
demesi istenir. Evin dışına demir bağlanır, göz dikeni asılır. Çocuğun üzerine muska
takılır. Nazardan korunmak için üzerlik yakılır ve dumanı evin içine verilir. Külü de
temiz bir yere dökülür.
- Çocuğun dişi çıktığında mısır patlatıp başından aşağıya dökülür, Çocuklara mısır
patlatılıp dağıtılır, dişi çıkan çocuğa süt mısırı yedirilir, çocuğun taze soğanı kemirmesi
sağlanır, hedik (buğday, nohut vs den )yapılır, komşulara dağıtılır.
- Yeni doğum yapan annenin ve bebeğinin yatağına demir, bıçak ve ekmek konur. Al
karısından ve kötülüklerden korunmak için yakaya iğne takılır.
- Kırk tane tasa veya anahtara dua okunur, suda kaynatılır, bebek ve anne bu suyla
yıkanır. Bebek doğduktan kırk gün sonra merasim yapılır. Nine ve dede bebeğin ilk kez
konacağı beşiğin etrafına aile bireylerini toplar. Onlara evde hazırlanan tatlılardan
dağıtılır, hediye verilir. Çocuğun ileride daha güçlü olması için, onu beşiğine erkek
çocuğu götürür.
- Bebeği sütten doymadan keser ve tekrar emdirirsen gözü keskin olur, herkese nazar
değdirir. Hamile kadın aşerdiği bir şeyi yemezse bebeğin sakat doğar.
- Kırk günlük bebek olan eve et getirilmez. Çünkü bebeğin boynu tutmaz. Hamileyken
aşerdiğin bir şeyi yemezsen bebeğin sakat doğar.
Sonuç ve Tartışma
İnsanlar tarafından zaman içerisinde oluşturulup toplumun tüm bireyleri tarafından
özümsenerek davranışa dönüştürülen bir takım kurallar vardır. Bu kurallar “gelenek” olarak da
adlandırılabilir. Türk toplumunda, geleneklerin aktarımında aile bireylerine özellikle de aile
büyükleri olan anne ve kayınvalideler büyük rol oynar. Geleneksel uygulamalar olumlu
yönlerinin yanı sıra bakım ve sağlık alanında bir takım yanlış uygulamaları da beraberinde
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getirebilir.
Bu araştırmada Erzincan ili Üzümlü ilçesine göç ile yerleşen Ahıska Türkü kadınlarının
çocuk bakım gelenekleri incelenmiştir. Ahıska Türkü kadınların gebelik, doğum, yenidoğan ve
çocuk bakımında pek çok geleneksel uygulamaları sürdürdükleri belirlenmiştir. Bu uygulamaların
bir kısmının sağlık açısından bir etkisi olmadığı, bir kısmının faydalı olduğu görülmüştür. Fakat
sağlığa zararlı olabilecek birçok uygulamanın da sürdürüldüğü dikkat çekmektedir.
Gerek çocuk bakımı ve gerekse diğer aile bireylerinin sağlığı için, başta anne adayları
olmak üzere tüm aile bireylerinin eğitim etkinliklerinden yararlanması önemli görünmektedir.
Kültürel özellikler bir toplumun varlığını sürdürmesinde önemli olsa da sağlığı olumsuz
etkileyecek uygulamaların sürdürülmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bireylere yapılan
uygulamaların yanlış olduğunun doğrudan söylenmesi, olumsuz tepkilere neden olabilir. Oysa
aile eğitimi etkinlikleriyle sağlığı etkileyen etmenler, sağlığın devamı için hangi uygulamaların
neden yapılması gerektiği konuları ele alınarak olumsuz uygulamaları bireylerin kavramları
sağlanabilir. Sonuçta her anne ve baba, çocuklarının iyiliğini istemekte ve bunun için doğru olanı
yapmaya çaba göstermektedir. Bu çabanın olumlu yönde desteklenmesiyle, olumsuz geleneksel
uygulamaların önüne geçilebilir. Çocuk ve aile sağlığının devamı, toplum sağlığının devamlılığı
için önemli görünmektedir.
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KIRGIZİSTAN’DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN CENAZE
TÖRENLERİNDE KÜLTÜREL UNSURLAR: STEPNOYE KÖYÜ ÖRNEĞİ
THE CULTURAL ASPECTS IN FUNERALS OF AHISKAN TURKS LIVING IN
KIRGIZISTAN: STEPNOYE VILLAGE EXAMPLE
Muhammet Nurullah CİCİOĞLU*
Özet
Stepnoye, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarında yer alan yaklaşık 350 haneli ve 1500 nüfuslu
bir köydür. Hane sayısı ve nüfusu bakımından Kırgızistan’da Ahıska Türklerinin yaşadığı en büyük köy
olarak bilinir. Burada yaşayan Ahıska Türkleri, giyim-kuşamı, mutfak kültürü, dil özellikleri, hayatın geçiş
dönemlerindeki (doğum, evlilik, ölüm vb.) inanış ve uygulamalarıyla geleneklerini büyük ölçüde muhafaza
etmişlerdir.
Hayatın geçiş dönemlerinden biri olan cenaze törenleri, kültürel sürekliliğin en fazla gözlendiği
inanış ve uygulamaları barındırır. Bu çalışmada Stepnoye Köyü’nde yaşayan Ahıska Türklerinin cenaze
törenlerindeki inanış ve uygulamalar ele alınmıştır. Böylece sürgün olarak gittikleri bölgelerde yeni
kuşakların halen kendi yaşam biçimlerini devam ettirmeleriyle ilgili bilgilerin örneklenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, cenaze törenleri, Stepnoye Köyü.
Abstract
Stepnoye is a village with nearly 350 houses and 1500 population located near Bishkek, capital city
of Kirgizstan. It is known to be the biggest village in Kirgizstan in terms of house number and population
where Ahiskan Turks live. Ahiskan Turks living in this area significantly preserved their way of wearing,
cuisine culture, and language properties, beliefs and practices of transition periods such as birth, marriage,
death etc., and traditions.
Funerals, one of the transition period of life, includes beliefs and practices, where cultural continuity
is greatly observed. In this study, the beliefs and practices in funerals of Ahiskan Turks living in Stepnoye
village was investigated. Thus, it was aimed to exemplify the information related to the fact that the new
generations still continue their traditional way of lives in the regions where they were expatriated.
Key Words: Akiskan Turks, funerals, Stepnoye village

Giriş
Kırgızistan’da yaklaşık 50 bin Ahıska Türkü yaşamaktadır. Bu nüfusun büyük bir kısmı
1944 yılındaki sürgünde buraya yerleştirilmiş, bir kısmı da 1989’daki Fergana olaylarından sonra
buraya göç etmek zorunda kalmıştır.1 Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri genellikle başkent Bişkek
civarında ve Güney illerinden biri olan Oş şehrinde yerleşmişlerdir. Bunun dışında, az da olsa
Talas ve Calalabad şehirlerinde de Ahıska Türkleri vardır. Bişkek civarında yaşayan Ahıska
Türkleri özellikle Alamedin, Kant, Karabalta ve Sokuluk ilçelerinde ve bunlara bağlı köylerde
yerleşmişlerdir.
Kırgızistan’daki Ahıska Türklerinin bu yerleşim birimlerinde genel itibarıyla bir arada
yaşadıkları görülür. Bir köye veya şehirlerde belirli bir mahalleye yerleşmiş olmaları, kendi
kültürlerini muhafaza etme konusunda onlara avantaj sağlamıştır ki bu kendilerinin bilinçli bir
tercihidir. Bu sayede de gelenek ve göreneklerini muhafaza etmeyi başarmışlardır. Yaklaşık 60
yıl Kırgızistan’daki Rus, Dungan (Müslüman Çinliler) gibi farklı etnik yapılarla ve Kırgız
Türkleriyle birlikte yaşamış olsalar da onların kültürlerinden fazla etkilenmedikleri görülür.
Dr., Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Batman-Türkiye.
manas2@gmail.com
1 Burada belirtilen olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Seferov ve Akış, 2008), (Üren, 2016), (Demiray, 2012).
*
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Kırgızlarla aynı etnik kökenden gelmelerine rağmen kendi lehçelerine, giyim-kuşamlarına,
mutfak kültürlerine ve geçiş törenlerine ait farklılıkları da muhafaza etmişlerdir.
Geçiş törenleri -başta doğum, evlenme ve ölüm olmak üzere- insan hayatında “yer, durum
(statü), sosyal pozisyon ve yaş ile ilgili değişmelere eşlik eden törenlerdir.” (Artun, 2014, s. 201).
Bu törenler kültürel sürekliliğin somut olarak gözlenebildiği ve aynı zamanda bu sürekliliği
sağlayan unsurlardır. Hayatın geçiş dönemleri arasında ölüm olayı, insanları doğum ve
evlenmeden daha fazla etkilemiş ve ölüm karşısındaki çaresizlik, onu algılama, anlamlandırma
ve ondan kaçınma çabalarına dönüşmüştür. Bu çabalar neticesinde ortaya çıkan davranışlar
zamanla kalıplaşmış uygulamalara dönüşerek ritüel özellikler kazanmıştır. Kaynağını mitlerden
ve dinden alan bu uygulamaların sonraki nesillere aktarımı ise, ilkel dinlerden günümüze kadar
geçen süreçte “gizli toplumlar, totem klanları, en yaşlılar” tarafından sağlanmaktadır (Malinovski,
2000, s. 66). Bu aktarım, kültürel sürekliliğin devamını da sağlar; çünkü bu uygulamalar ve
davranış kalıpları, törensellik kazandıktan sonra artık toplum hafızasının bir parçası haline gelir.
Connerton, bu tür törenlerdeki biçimcilik ve uygulayımsallığın bellek destekleyici araçlar
olmasından dolayı toplum hafızasını desteklediklerinden bahseder (Connerton, 1999, s. 97).
Genel itibarıyla Ahıska Türklerinin dili, kültürü, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi
veren ve bunlara ait hususiyetleri muhafaza etmelerine yönelik tespitlerin yer aldığı çalışmalar
mevcut olsa da2 burada, Stepnoye Köyü’nde yaşayan Ahıska Türklerinin cenaze merasimleriyle
ilgili halen devam ettirdikleri uygulamalar tespit edilmiş ve Kırgızistan’ın yerel uygulamalarıyla
kıyaslanmıştır. Böylece Ahıska’dan Kırgızistan’a sürgün edilen veya Özbekistan’dan buraya göç
etmek zorunda kalan Ahıska Türklerinin kendi kültürünü muhafaza ettiklerine dair verilerin elde
edilmesi amaçlanmıştır.
1. Cenaze Törenlerindeki İnanış ve Uygulamalar3
A. Ölüm Öncesi
Bir ölüm olayının gerçekleşeceğiyle ilgili ön belirtiler ve bundan kaçınmalarla ilgili
uygulama ve inanışlar şunlardır:
- Hayvanlarla ilgili olarak köpeklerin uluması, horozların vakitsiz ötmesi, malların
böğürmesi veya ikiz doğurması bir kişinin öleceğine yorulur.
- Bir kişinin diktiği ağacın kuruması onun öleceğine yorulur.
- Yıldız kayması, yıldızın kaydığı tarafta bir ölü çıkacağını gösterir.
- Kişinin rüyasında, ölmüş yakınlarını veya kırmızı, kara renkler görmesi onun öleceğine
işarettir. Ayrıca kırmızı ata bindirilip götürüldüğünü gören kişi yakın zamanda ölür.
- Hastanın yakınlarını görmek istemesi, doğduğu yeri görmek istemesi, ölmüş yakınlarını
görüp onlarla konuşması gibi belirtiler onun yakın zamanda öleceğini gösterir.4
- Kazma, kürekle eve girilmez. Kazma ve küreği mezara bırakmak uğursuzluk sayılır.5
B.

Ölüm Sonrası

- Ölen kişinin odasında 40 gün lamba kapatılmaz.6
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Kolukırık, 2011), (Hacılı, 2014), (Demiray, 2012), (Sakallı ve Özcan, 2016).
Bu başlık altında verilen bilgiler genel itibarıyla Stepnoye Köyü sakini ve uzun yıllar cami imamlığı yapmış olan
Vatan Kibarov’la yapılan mülakat sonucu elde edilmiştir. Diğer kaynaklardan alınan bilgiler metin içinde ayrıca
belirtilmiştir.
4 Azerbaycan’da da benzer inanışlar mevcuttur (Kalafat, 1998, s. 142).
5 Benzer uygulamalar Erzurum, Erzincan, Van, Ağrı, Sivas ve Maraş’ta da mevcuttur (Kalafat, 1998, s. 142; Kalafat,
1990, s. 109).
6 Bu uygulama Sarıkamış, Kars, Van, Ağrı, Erzurum, Malatya’da da mevcuttur (Kalafat, 1990, s. 109).
2
3
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- Kişinin öldüğü odada eşyalar yıkanır, temizlenir. Çünkü ölüm sırasında, can verirken
eşyaların üzerine görünmeyen bir kan sıçrar.
- Ev üç gün süpürülmez, aksi halde ölenin arkasından biri daha gider.
- Üç gün ateş yakılmaz, kazan kaynatılmaz. Komşuların getirdiği ve “acı ekmeği” denilen
yiyecekler yenir.
- “Ahıska Türklerinde kişi vefat ettiğinde genişçe bir odaya yatırılır, yüzü açıktır. Yakınları
ziyaret eder. En kısa zamanda hazırlanır, cenazesi mahalledeki cami görevlileri tarafından yıkanıp
kefenlenir.” (K.K., Dereli).7
- Yıkama işini genellikle imamlar yapar ve ölenin yakınlarından bazı kişiler yardım eder.
Yıkama işleminin yapıldığı yere yabancı kimse sokulmaz, içerde bulunan kimseler de çıkınca
kimseye bir şey söylemez. Yıkama için daha önce hiç kullanılmamış 4 kovayla su taşınır.
Yıkamadan sonra da 4 kefen beziyle kurulama işlemi gerçekleştirilir. Artan su, bir kuyu eşilerek
buraya dökülür.
- Ölen kişinin üzerindeki elbiseler ya yakılır ya da gömülür. Diğer bütün elbiseleri de görünmeyen kan sıçradığına inanıldığı için- yıkanır ve yoksullara veya cenaze işlemlerini
gerçekleştiren imama ve yıkarken yardım edenlere verilir.
- Mümkün olan en kısa sürede defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hazırlıklar yapılır.
Uzak yerden gelecek olan akraba varsa bir süre bekletilebilir. “Yetişirse aynı gün ya da en geç
ertesi gün kaldırılır. Cenazesi mahalledeki camiye götürülüp öğle veya ikindi namazı kılınır.
Evinden çıkarılırken de halktan helallik istenir. Camide vakit namazı kılınıp helallik istenir ve
mezara büyük bir katılımla götürülür.” (K.K., Dereli,).
- Tabuta halı veya battaniye yerleştirilerek ceset bunun üzerine konulduktan sonra kalan
kısmı üzerine örtülür. Defin işleminden sonra bu halı camiye bağışlanır. Eğer battaniye ise
mutlaka başkasına verilir. Tabutun üzerine de yeşil bir örtü örtülür. Eğer ölen kişi kadınsa, bunu
belirtmek için bir yazma örtülür. Cenaze tabutla gömülmez. Cenaze alayına kadınlar ve çocuklar
katılmaz.
C. Defin Sonrası
- Defin sonrasında Kuran okunur ve gelenlere 61 paket çay dağıtılır. Bu, oruç kefaret
sayısıdır. Daha önceleri para dağıtılsa da günümüzde bunun yerini çay almıştır.
- Definden 7 gün sonra “kazma kokusu” adı verilen yemek ve helva yedirilir.8 Cenaze
yemeğine komşular yardım eder. Helvayı yapan ve yardım edenler mutlaka abdestli olurlar ve işe
başlamadan önce iki rekât namaz kılarlar.
- Ölümün 7, 40, 52. günlerinde ve yıldönümünde yiyeceklerin ikram edildiği merasimler
yapılır. Bunlardan en önemlisi 40. gündür. “Kazma kokusu”na (7. gün) kadar her akşam, 40.
gününe kadar da her Cuma gecesi Yasin okunur. Ölenin ruhu 40 gün evin etrafında dolaşır. Onu
memnun etmek için Cuma geceleri koku çıkarmak için yağ yakılır.
- Ölen kişinin mezarı Cuma günleri ve bayramlarda ziyaret edilir. Mezarlık köyün
dışındadır ve etrafı çevrilidir. Mezara ilk zamanlarda tahta daha sonra da mezar taşı dikilir,
ayakucuna taş dikilmez. Mezar taşına ölenin resmi konulabilir. Mezarın Mezara ölenin eşyaları
konmaz.
2.

Ahıska Türklerinin Cenaze Uygulamalarının Yerel Uygulamalardan Farkları

Ahıska Türklerinin cenaze törenlerinde yer alan uygulamaların farklı dinî veya etnik
7
8

Metin içinde Kaynak Kişi (K.K.) bu kısaltmayla gösterilmiştir.
Aynı uygulama ve adlandırmayı Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türklerinde de görürüz (Devrisheva, 2010, s. 41).
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grupların uygulamalarından tamamen ayrılması tabiidir. Bu sebeple sadece Kırgızların cenaze
törenleriyle farklılıkları ortaya koymak, onların kendi kültürlerini muhafaza ettiklerini
örneklemesi açısından yeterli olacaktır. Aynı etnik kökenden ve aynı dine mensup olmalarından
dolayı bu iki topluluğun inanış ve uygulamaları aynı inanç ve kültür temellerine dayansa da
coğrafî ve tarihî şartlardan dolayı Ahıska Türklerinin inanış ve uygulamalarının daha çok Kuzey
Azerbaycan ve Doğu Anadolu ile benzerlikler taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu konuyla ilgili tespitler
şunlardır:
1. Stepnoye Köyü’nde yaşayan Ahıska Türklerinin adetlerine göre bir kişi vefat ettiğinde
mahalledeki camiden cenaze salâsı verilerek ne zaman kaldırılacağı duyurulur. Kırgız
Türklerinde ise böyle bir âdet yoktur. Onlar haberleşme araçlarıyla cenazeyi duyururlar.
2. Ahıska Türklerinde cenazeyi mümkün olduğu kadar kısa sürede defnetmek esastır.
Kazılan mezara aynı gün defin gerçekleştirilmezse bir kişinin daha öleceği inancı vardır.
Kırgızlarda ise cenaze evinin önüne Boz üy denilen çadır kurulur ve cenaze bu çadırda üç gün
bekletilir. Bu bekletmenin sebebi geleneksel oda tipi mezarların ancak bu süre zarfında
hazırlanabilmesi ve ölen kişinin uzakta oturan yakınlarının cenaze törenine katılabilmesini
sağlamaktır. Bu süreçte taziye için gelenler cenazenin bulunduğu çadır etrafında toplanırlar.
Ölenin yakınlarından kadınlar çadırın içinde ağıt (koşok) yakarken erkekler çadırın etrafında
taziye için gelenleri kabul eder.
3. Ahıska Türklerinde defin işleminden sonra Yasin okunur ve paket çay dağıtılır. Cenaze
evine gelinerek ayrıca kısa bir Kuran daha okunur. Kahvaltı türü çay, bisküvi, gofret gibi
yiyecekler çayın yanında ikram edilir ve insanlar dağılır (K.K., Dereli). Kırgızlarda ise ölen
kişinin yakınları tarafından lokma (borsok) yapılır ve kişinin imkânına göre koyun-sığır ve at
cinsinden bir hayvan kesilir. Cenaze törenine katılanlara kesilen hayvanın etiyle hazırlanan
yemekler ikram edilir. Üçüncü gün imam kefeni hazırlar ama genellikle yakınları yıkar. Cenaze
çadırda beklediği sürece yakınları ağıt yakar. Cenaze namazı kılınıp dönülür, eve yaklaşıldığında
erkekler topluca ağıt yakarak evin avlusuna girerler ve hazırlanan yemekler yenir. Burada temel
farklılık Ahıska Türklerinde cenaze evinde üç gün ateş yakılmaması ve yemek pişirilmemesidir.
Yiyeceklerin cenaze yakınları veya komşular tarafından hazırlanarak getirilmesi âdeti vardır.
Kırgızlarda ise cenaze evi, gelen misafirleri günlerce ağırlamak ve hayvan keserek yemekler
hazırlamakla mükelleftir.
4. Hem Ahıska Türklerinde hem de Kırgızlarda 7, 40, 52. geceler ve yıldönümünde Kuran
okutulup ikram yapılır. Ayrıca 7. geceye kadar taziye için gelinir ve Kuran okunur. 40. geceye
kadar her Cuma gecesi Kuran okunur ve ikram yapılır. Ahıska Türkleri 7. gün veya akşamındaki
Kuran okuma ve ikramları “Kazma Kokusu” olarak adlandırır. “Ahıska Türkleri adetleri üzere bu
törenlerde yemek ikramı yaparken Kırgızlar ise mutlaka bir hayvan keserler. Özellikle durumu
iyi olanlar at keser. Kırgızlar at etini yer ama Ahıska Türkleri yemezler.” (K.K., Dereli)
5. “Ahıska Türklerinde mezar Türkiye’deki gibi kazılır. Kırgızlarda ise oda şeklinde
kazılır.” (K.K., Dereli). Kırgızların mezar yapıları eski Türk mezar tipinde olmasına rağmen
(Resim 1.) Ahıska Türkleri kendi mezar tipini muhafaza etmiştir. Kırgızlar, mezarları ölen kişinin
resim veya heykeli ile süslerler ve bazen türbe şeklinde üstünü örterler (Resim 2., Resim 3.).
Ahıskalıların ise mezarları daha sadedir (Resim 4.) ve mezarlıklarının “Türkiye’deki
mezarlıklardan pek farkı yoktur.” (K.K., Dereli).
Sonuç
Ahıska Türklerinin yaklaşık altmış yıl sürgün hayatı yaşamaları ve bu süreçte farklı
ülkelerde, farklı topluluklarla birlikte yaşamak zorunda kalmalarına rağmen kendi kültürlerini
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azami ölçüde muhafaza ettikleri görülmektedir. Şüphesiz cenaze törenleri bir topluma ait kültürel
unsurların sadece bir kısmıdır; ancak kültürel sürekliliğin en yoğun gözlendiği inanış ve
uygulamaları ihtiva ettiği için bizlere bu durumu örnekleyebilecek bir kesit sunmaktadır.
Sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan Ahıska Türklerinin kültürlerinde, gelenek ve
göreneklerinde meydana gelen değişimi araştırmak amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmalar
bundan sonra da devam edecektir. Önemli olan, bu çalışmaların neticesinde elde edilen verilerin
onların yaşadığı sürgün hayatının daha iyi anlaşılmasına vesile olmasıdır.
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Kaynak kişiler:
1. Vatan Kibarov, 1936 yılında Ahıska’nın Adigün Rayonu’nda doğmuş ve 9 yıl burada yaşadıktan sonra sürgün hayatı
başlamıştır. 1944-1961 arasında Özbekistan’da yaşamış daha sonra Bişkek yakınlarındaki Prigorodnıy’de cami
imamlığı yapmıştır. 2016 yılında vefat edene kadar Stepnoye Köyü’nde yaşamıştır.
2. Mehmet Dereli. Kırgızistan-Bişkek Büyükelçiliği Dil Hizmetleri Müşavirliğinde görevli İmam Hatip olarak yaklaşık
20 ay Kırgızistan’ın çeşitli bölgelerinde, 4 yıla yakın da Stepnoye köyünde görev yapmıştır.
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Ekler

Resim 1. Kırgız Türklerinin oda tipi mezarı (giriş
kısmı).

Resim 2. Kırgız mezarlığından bir görünüm

Resim 3. Kırgız mezarlığından bir görünüm.

Resim 4. Kırgızistan’da yaşayan Ahıska
Türklerinin mezarlığından bir görünüm

AHISKA BÖLGESİNDEN KALAN KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZDEN
AHISKA TÜRKÜLERİNDEN ÖRNEKLEMELER
SAMPLINGS OF AKHALTSIKHE FOLK SONGS INHERITED FROM AKHALTSIKHE
REGION
Necat ÇETİN*
Özet
Türkülerimiz kültürel değerlerimizdendir. Ahıska bölgesinde tespit edebildiğimiz kadar üç türkü
kaydı bulunmaktadır. Üç türkü kaydı da Ahıskalı Emrah Işığı’na aittir. Bu türküler” Bir Yiğidin Yaman
Derdi”, “ Güzeller (Bugün Aziz Günüdür)”ve “ Senin (Lebdeymez Divanı)”adlı türkülerdir.
Anahtar kelimeler: Ahıska, Türkü, Kültür, Ahıskalı Emrah
Abstract
Our folk songs are of our cultural values. We have determined 3 folk songs belonged to Akhaltsikhe
region. 3 records of folk song belong to Meskhetian Emrah Işığı. These are folk songs called “Bir Yiğidin
Yaman Derdi”, “Güzeller (Bugün Aziz Günüdür)” and “Senin (Lebdeymez Divanı)”.
Key words: Akhaltsikhe, folk song, culture, Meskhetian Emrah

Türkülerimiz hiç şüphesiz kültürel değerlerimizdir. Ahıska bölgesi uzun yıllar Türklüğünü
muhafaza etmiş ancak 19. Yüzyılda Rusların eline geçen Türkiye’ye 15 km uzaklıkta bulunan
bölgedir. Doğal olarak türkülerde Kars-Ardahan ve o bölgeye yakın unsurların ortak olması hiç
şüphesiz kaçınılmazdır. Ahıska bölgesine ait şu ana üç türkü tespit edilmiştir. Ancak aynı
türküler Kars, Erzurum, Artvin ve Ardahan yörelerinde de söylenmektedir.
“Güzeller Bezenmiş Toya Giderler” 1
Yöre: Ahıska
Kaynak kişi: Ahıskalı Emrah Işığı
Güzeller bezenmiş toya giderler
Sizlere emanet yar oynamasın
Ben bülürem reca minnet ederler
Yengüllük edip ay balam tez oynamasın
Düşmanlar oturmuş bize bakarlar
Kızıl güller al yanağa takarlar
Sonra söyler başımıza kakarlar
Dodağın altında dil oynamasın
Ben seni sevmüşem sevgülü yarim
Sizlere gurbandır bu şirin canım
Demirem oynamasın oynasın hanım
Kara kaş altında göz oynamasın

*
1

Uzman öğretmen Torbalı İzmir, ncetin1963@gmail.com
Bu türkü Kars, Erzurum, Artvin ve Ardahan yöresinde “Hasta Hasan türküsü” olarak bilinir. Kaynağa ek olarak Aşık
Hüseyin verilmektedir. Yengüllük, hafiflik etmektir. Mustafa Geceyatmaz tarafından derlenmiştir. Rept. No: 3792.
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Bir Yiğidin Yaman Derdi
Yöre: Ahıska
Kaynak kişi: Ahıskalı Emrah Işığı
Bir yiğidin yaman derdi
Olmasa kan yaş döker mi
Menevşe sünbül solmadan
Dağlara duman çöker mi
Ezelden bu dünya böyle
Garibin derdidir sıla
Har olmasa bülbül güle
Ah eder boyun büker mi
Sefil Emrah odda n’etsin
Gönül diler kama yetsin
Bir elçimiz daha getsin
Görek onu da eker mi
Güzeller (Bugün Aziz Günüdür)
Yöre: Ahıska
Kaynak kişi: Ahıskalı Emrah Işığı
Bugün aziz gündür derneğimiz var
Yolunuz düşsün ziyarete güzeller
Hasretliğiniz çoktan beri çekeriz
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Verin baçı geçin öte güzeller
Kimi göç eylemiş gücü var bize
Kimi siyah zülfün dökmüştür yüze
Eğer bir haberiniz olmasa bize
Düşersiz siz de firkate güzeller
Emrahi der gerçek oldu sözümüz
Arşa direk oldu ah-ı süzumuz
Size geçer ise bu niyazımız
Dolun sualsiz cennete güzeller
Senin (Lebdeymez Divanı)
Ataş yakar cihanı aşk ile narın senin
Ah etti arş’adayandı ah ilezarın senin
Nas içinde destan oldun düştün dilden dillere
Yar elinden serserisin ya hani arın senin
Aşıksın aşnan ararsın ah edersin derinden
Aşnan sadık yarın ise der sana ne narından
Sed-hezar naz ile senin aklın ala serinden
Şay eder gizli sırların hercai yarın senin
Işığı der sıdk ile gel sen çalış Hakk rahına
Git uzak şeytan şerrinden sığın şahlar şahına
Seni halk-eden Hellak’ın secde kıl dergahına
Her ne dilek dilersen ihsan eder Tanrı’n senin
Yar Oynamasın 2
Bu türküye ait birde hikayesi bulunmaktadır.
Yar Oynamasın 32
Gözeller bezenif toya gedende
Amanat amanat yar oynamasın
Men bilirem irca minnet eylerler
Yüngüllüh eyliyif tez oynamasın
Dosd ile düşmanlar durur bahallar
Uzun boya zer dürdane tahallar
Söylediller başımıza gahallar
Gabağın altınnan gaş oynamasın
Hesde Hasan diyer ela göz yarim
Sana gurban olsun devletim varım
Demedim oynamasın oynasın yarim
2

Arpaçay'ın Büyükaküzüm köyünde derlenmiştir. Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Selâhattin Olcay, A. Bican
Ercilâsun, Ensar Aslan, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1976.

472 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

Gabağın altınnan gaş oynamasın
Hüseyin Güven
Arpaçay
Öykünün yaşandığı yer; Kars/Selim Büyükdere (Tiknis) Köyü,
Öykünün yaşandığı tarih; Yaklaşık 1742-1743 yılları.
Kars’ta özellikle Türkmen kültüründe düğünlerde, eğer o köyde nişanlı genç kızlar, yeni
evli genç gelinler var ise ve köyde de yeni bir düğün yapılacak olursa, düğün (toy) sahibi
tarafından bu nişanlı kız ve yeni evli genç gelinler düğüne ayrıca davet edilirler. Bu davranış hem
nişanlı kız ve yeni evli gelinle, hem de kızın ailesi ile gelinin ailesini onure eden, onları yücelten
bir davranış biçimidir (ananedir). Bu davetiye kız veya gelinin aileleri tarafından değerlendirilir,
kabul görülürse ertesi gün düğün sahibine haber salınır, davet kabul edilmiştir diye. Düğün günü
akşamı toy sahibi ayrıca davet ettiği nişanlı kız ve yeni evli gelini (eğer nişanlı kız ve yeni evli
gelin birden fazla ise davet sırasına göre sırayla her birini ayrı ayrı) bir refakat eşliğinde onları
karşılamak için çalgıcıları (Davul-Zurna) gönderirler. Refakatçi ve Çalgıcılar bu özel davetlileri
müzik eşliğinde (Karşılama makamı ile) düğün damına kadar getirirler. O devirde nişanlı genç
veya yeni damat düğünlerde eşlerin yanında (anane gereği) bulunamazlarmış. Nişanlı kız veya
yeni evli gelin’e aileden bir kişide refakat ederlermiş. Nişanlı kıza genç bekar bir kız, yeni geline
de varsa aileden bir gelin (evli kadın), yoksa yakın akrabalardan yine bir gelin refakat ederlermiş.
“Güzeller bezenmiş toya giderler” türküsünü yakan Tüccari’nin köyünde yaşanan ve
türküye neden olan öykü şöyledir. (1)
Tüccari yeni evlidir ve genç gelin olan eşi de “dillere destan” çok güzeldir. Büyükdere
köyü, büyük bir köy olduğundan, Aşağı, Yukarı ve Orta Mahalle adını verdikleri üç mahallesi
vardır. Tüccari’nin evi Aşağı mahallede (Sonrada ŞENKAYA Soyadını alan “KOTOLAR”
sülalesinin evlerinin olduğu yerdeki evlerdendir) (2)
Aşağı mahalleden genç bir kızla, Yukarı mahalleden genç bir oğlanın düğünü olacaktır.
Oğlan tarafı yani Toy sahibi, yeni evli olan Tüccari’nin eşine (Aile büyüğüne) ayrıca davet
gönderir. (O devirde davetiye aracı olmadığında davet toy sahibinin görevlendirdiği görevli
tarafından ev ev dolaşılarak sözlü yapılırmış) Daveti alan aile büyüğü, olumlu yanıtı ertesi gün
toy sahibine bildirir. Ailenin diğer gelinine de düğün hazırlığı için emir verilir. Hem düğün evinde
hem de Tüccari’nin evinde hazırlıklar yapılır.
Düğün günü akşamı, hantallarla (bir çeşit aydınlatma aracı) aydınlatılan düğün damı
denilen yerde (boş bir ahır veya samanlık) misafirler toplanmaya başlarlar. Adetten olduğu için
yeni gelin (Tüccari’nin eşi) ve refakatçisini düğün damına gelmeleri için toy sahibi tarafından
görevlendirilen bir görevli ile Çalgıcılar (Davul –Zurna) Tüccari’nin evine gelirler
.
Hazırlıklarını tamamlayan yeni gelin ile refakatçisi gitmek için hazırdırlar. Davul zurna
karşılama makamı çalmaya başlar. Aile büyüğünden gelini götürmek için izin alınır, ayrıca yeni
damat Tüccari den de izin (gönül rızalığı) almak adettendir.
Görevli Tüccari’ye varır, gelini götürüyoruz diye izin ister, Tüccari “durun birkaç söz
diyeyim de öyle götürün gelinimi” der ve sazını alır, şunları söyler;
Güzeller bezenmiş toya giderler
Sizlere emanet yar oynamasın
Ben bilirim rica minnet ederler
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Yüngüllük* edip de tez oynamasın
Tüccari karısı çok güzel olduğundan, fazla dikkat çekmemesi için, düğünde aklı başında,
ağır başlı bir gelin izi bırakması için, yarini emanet ederken “ben bilirim oynamak için sizi bara
(halaya) davet edeceklerdir.” Yüngüllük edipte hemen oynamayın, ağırdan alın (naz yapın)
demek istiyor.
Tüccari sazına ve sözüne devam ediyor;
Komşular oturur size bakarlar
Gonca güller* al yanağa takarlar
Sonra söyler başımıza kakarlar
Dudağın altında dil oynamasın
Derken; Tüccari yengesi büyük gelinle eşine demek istiyor ki; bakın komşular sizi izlerler,
yüngüllük ederseniz sonra başımıza kakarlar, bizi öyle temsil edin ki sonradan söz sohbet olmasın.
Mecbur kalmadıkça da kimseyle konuşmayın der.
Tüccari’nin söyleyecekleri henüz bitmemiştir, saza ve söze devam eder;
Tüccari sevmişim ben seni hanım
Sizlere kurbandır bu şirin canım
Diyemem oynamasın oynasın yarim
Karakaş altında göz oynamasın
der ve sazı duvara asarken son sözlerini tamamlar. Son sözlerini karısına söylemiştir. Karısını çok
sevdiğini, hem de emanet ettiği yengesi ve toy sahibinin gönderdiği görevliğe canını verecek
kadar. Yinede diyemem (yani kıyamam) oynamasın, oynasın yarim amma; oynarken de, Karakaş
altında göz oynamasın, usul, adap dahilinde oynasın diye de tembihler.
(*) Âşık Nuri ÇIRAĞI TV5 Kanalı “Âşıklar Meydanı” programı sunucusu
08.04.2007 Pazar günü akşam kuşağında yayınlanan “Âşıklar Meydanı” programında
Sunucu Âşık Nuri ÇIRAĞI; Türküyü okuyan Yorumcuya aynen şunları söylemiştir:
“Doğruyu söylemek gerekirse bu türkü Erzurum yöresine ait değildir. Aslında Kars
yöresine aittir ve Türkü de Âşık Tüccari’ye aittir.” demiştir.
Kaynak Kişi: Kars Selim Büyükdere köyünden olup İzmir’de yaşayanlardan;
(1) Hatun ÇİÇEK ; 80 Yaşında (Mayıs 2007)
(2) Kazım DURTAŞ ; 90 Yaşında (Mayıs 2007)
Fikret Karaduman
Erzurum
Kaynakça
www.turkudostlari.net (Erişim tarihi: Şubat 2017)
https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=8126
https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=8127
https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=8128

*
*

Yüngüllük etmek : hafiflik etmek, ağır başlı olmamak anlamındadır. (yöresel bir deyimdir)
Gonca güller; Büyükdere köyünde her evin pencere boşluklarında teneke kutularda gonca güle benzer kırmızı renkli
çiçekler yetiştirirler. Süs olarak düğünlerde ve bayramlarda genç kızlar ile genç gelinler kulaklarının üstünden yanağa
doğru sarkıtırlar.

DARK TURİZMİ DESTİNASYON MERKEZİ AHISKA
DARK TOURISM DESTINATION IS THE CENTER OF AHISKA
Yüksel GÜNGÖR*
Özet
Dark turizm; tarihi yansıtan önemli olayların yaşandığı, anıların canlandırıldığı gurur veya acı ve
üzüntüye sahne olmuş alanlara ziyareti, seyahati ifade etmektedir.
İnsanların atalarının yaşadıkları acıları ve mutsuzluğu yaşadıkları yerlere gitmeyi bir kutsal ziyaret
gibi gördüğü dark turizm her geçen gün artan bir şekilde ilgi görmektedir. 1945 yılında Japonya’da yaşanan
Hiroşima felaketi, dark turizm deneyimi yaşamak isteyenler için önemli bir bölgeyi oluşturuyor.
11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta bulunan İkiz Kuleler’e yapılan saldırıda hayatını kaybeden 3
bin kişi için yapılan anıt havuzu ve 9/11 Müzesi de dark turizm bölgeleri arasında ziyaret edilen destinasyon
alanıdır. Polonya’daki Auschwitz toplama kampı ve Kamboçya’daki Tuol Sleng Soykırım Müzesi, bir
başka örnekleriyle dünyada bu turizm anlayışı ile turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir.
Katılanların amacı; tarihte yaşanan olaylara yerinde tanıklık etmek isteyenler tarafından yapılıyor
olması; dark turizmi kapsamında Ahıska’nın destinasyon merkezi olarak tur programlarına dahil edilmesi
ile “Ahıska Türklerinin” yaşadıkları acıları dünya kamuoyuna anlatabilme imkanı verecektir.
Kuzey Doğu sınırımıza 15 km uzaklıktaki dark turizmi açısından destinasyon merkezi olan Ahıska,
bugüne kadar turizm açısından yeterince keşfedilmemiştir. TÜRSAB’ın Karadeniz Turlarında Batum’a
uzanan kültür turlarına ilave “dark turizmi” destinasyonu kapsamında “Ahıska Türklerinin” acıları
turistlere aracılığı ile kamuoyunun gündemine taşınarak gündemde kalması ve bu konuda “kamuoyu”
oluşumuna da katkı sağlayabilecektir.
Bu turizm anlayışı ile; 1944 sonrası Ruslar tarafından asimilasyon ve daha da ileri boyuttaki adıyla
soykırıma maruz kalan -bir kısmı Kazakistan çöllerine ve Sibirya topraklarına sürülen, 120 bin Ahıska
Türkünün vatan hasretiyle çektikleri acıları nesillere aktarılacaktır. Bu gelişmelerin sonucu Ahıska
Türklerinin bugüne kadar yaşadıkları acıları “insanlık tarihinin” tozlu sayfalarından gün yüzene çıkması
adına son derece önem arz eden bir turizm hareketi olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dark Turizmi, Destinasyon Merkezi, Ahıska,
Summary
Dark tourism; experiencing important events that reflect the history, pride or celebrate your
memories of a visit to areas that had been the scene of pain and sorrow, a trip refers to.
People go to holy places of their suffering and unhappiness of their ancestors tourism has seen a
growing interest in a visit seen as dark. The disaster in Hiroshima, Japan in 1945, dark tourism is an
important area for those who want to live the experience.
The attack on the twin towers on 11 September 2001 in New York City for 3 thousand people who
lost their lives in the 9/11 memorial museum also visited dark tourism destinations among the regions and
the pool area. In Cambodia and tuol Sleng Genocide Museum, the Auschwitz concentration camp in Poland,
tourism attracts tourists with an understanding of the interest of this world with another example.
The aim of the participants of the events that happened in history is being done by those who wish
to testify in place; dark tourism destination tour programs within the scope of meskhetia as a center with
the inclusion of the “Meskhetian Turks” will give you the opportunity to tell the public the suffering world.
Our eastern border is 15 km north away, which is the center of tourism destination in terms of dark
Current, in terms of tourism has not been explored enough to date. Tursab to Batumi on the Black Sea
species in addition to the type of culture that extends the “dark tourism” destinations under the “Meskhetian
Turks” the tourists moved through the angles and remain on the agenda on the public agenda, and in this
*

Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi Kartepe MYO, yuksel.gungor@kocaeli.edu.tr.
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regard “public opinion” will be able to contribute to the formation.
With an understanding of tourism; in the name of assimilation and genocide by the Russians after
1944 further subjected to size -part of Kazakhstan, to the deserts, and driven into the territory of Siberia,
the homeland of the Meskhetian Turks will be transferred to 120 thousand generations with their sufferings.
The result of these developments the suffering Meskhetian Turks ever “get out from the dusty pages of
human history, the day will be an extremely important tourism movement.
Keywords: Dark Tourism, Destination Center, Ahiska

Giriş
Turizmin öneminin son yüz yıl içinde -XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başından
itibaren- baş döndürücü bir hızla gittikçe artması, özellikle bazı ülkelerin ekonomilerinde büyük
bir ağırlık kazanması, turist kavramının tanımına açıklık getirilmesini zorunlu kılmıştır. Turizm
olayının hacmini belirleyebilmek için turist tanımının açık bir şekilde yapılması gerekir. Tarihsel
açıdan ele alındığında, turizm olgusunun ve turist tanımlarının biri birlerinden bağımsız olarak
açıklandığı ortaya çıkmaktadır.
İkinci Dünya Savaşının sonrasında önceleri on milyonlarca, günümüzde ise milyonlarca
insan günlük hayatlarını devam ettirdikleri yerlerden geçici süreler için başka yerlere seyahat
etmektedir. Uzmanlar tarafından turizm olayının 20. yüzyıla özgü bir olay olarak ileri sürülmesine
karşılık, gerçekte yer değiştirme işlevi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihsel süreç içerisinde
üretim ve tüketim kalıplarındaki değişiklikler günümüzde turist kavramında ve turizm tüketim
biçimlerinde de değişime neden olmuştur..
Seyahat eden kimseye verilen yeni bir terim olan “turist” kavramı ilk kez 1800’lerde
kullanılırken, “turizm” kavramı ise ilk kez 1811’de İngiltere’de yayımlanan “Sporting
Magazine” adlı bir dergide yazıya dökülmüştür (Smith, 1989, s.17). Turizmin ilk tanımı ise 1905
yılında Guyer-Fueler tarafından yapılmış olan Dünyadaki turizm faaliyetleri Günümüzde turizm,
milyonlarca etkileşimin bir arada ortaya çıktığı, kendine özgü tarihi ve dili olan, çok sayıda
insanın katıldığı bir kitle hareketi niteliğini kazanmıştır. Öncelikle kitlesel üretim koşulları altında
üretilen malların satın alınması; yüksek ve büyüyen bir oranda tüketim ürünlerine harcama
yapılması; mal ve hizmetlerin moda, mevsim ve özgür pazar kesimleri sayesinde birbirinden çok
fazla farklılaşmaması olarak tanımlanan kitlesel tüketim anlayışına bir tepki olarak doğan özel
ilgi türleri üzerine yoğunlaşan turizm anlayışıdır. Özel ilgi turizmi, “ilgileri belirli alanlarda
yoğunlaşan, bu ilgilerden doyum sağlamak isteyen turistlerin gerçekleştirdikleri seyahat
biçimleri” (Read 1980: 195) olarak tanımlanmıştır. Günümüzde alternatif turizm oluşumları
kitlesel turizmin fiziksel ve kültürel çevreye yarattığı olumsuz etkilerden kurtararak yeni turizm
çekim yerleri oluşturmakta ve daha sürdürülebilir bir turizm modeli olarak özel ilgi turizmi
oluşturulmasına destek olmaktadır.
Alternatif turizm çeşitlerinden özel ilgi turizmi kapsamında toplumların bağlı bulundukları
kültür ve inanç çerçevesinde, geçmişlerine olan merakları, atalarını kaybettikleri savaş ve terör
olaylarının gerçekleştiği bölgeleri öğrenme, oralarda bulunan mezarlıkları ziyaret etme ve kendi
kültürlerinin başka toplumlarda bıraktığı izleri görme isteği ile de insanlar turizm faaliyetlerine
katılmaktadırlar (Kozak ve Bahçe, s.2009). Son yıllarda gün geçtikçe popüler hale gelen savaş
alanları, hapishaneler, soykırım alanları, doğal felaketlerin yaşandığı bölgeler gibi turistlerde acı,
keder ve ölüm duygularını yaşatan destinasyonlara yapılan ziyaretlerin de özel ilgi turizmine dâhil
edilmesi mümkündür.
Turistik açıdan pazarlamanın artmasıyla, destinasyonlar arasında farklılıklar ve talebe bağlı
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olarak şekillenen özel ilgi turizmi türleri oluşmuştur. Bu özel ilgi turizmi türlerinden biri de dark
turizmidir. Türkçe literatürde karşılığını hüzün turizmi, ölüm, acı, keder vb. duygular ile ilgili
olan bir özel ilgi turizm türü olarak geçer. Bu tanımlamalar arasında ise dark turizmi daha çok
“hüzün turizmi” (Kurnaz, Çeken ve Kılıç, 2013. S.57), olarak algılanmaktadır.
Günümüzde dinamik bir yapıya sahip olarak gelişen söz konusu seyahatlerde, Turizm
kavramı üzerinde özel ve teknik pek çok tanım ortaya atılmakla birlikte kapsamlı bir tanımın
varlığından söz etmek zordur. Sorun, turizmin öznesinin insan olmasından ve sosyal, psikolojik,
ekonomik ve politik çok sayıda faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır
Dark (Hüzün) Turizmi Tanımı ve Bugüne Kadar Aldığı İsimler
Dark turizm kavram olarak, Foley ve Lennon tarafından 1990’lı yıllarda uluslararası
literatüre kazandırılan birebir ölüm veya ölümle dolaylı bir şekilde ilgisi olan turizm
çekiciliklerini tanımlamaktadır (Dale ve Robinson, 2011, s. 205).
Eski Yunanca’da ölüm anlamına gelen, thanator” ile ilişkilendiren bazı araştırmacılar
örneğin; MacCannell tarafından (1989) negative sightseeing, Rojek tarafından (1993) black
spots tourism, Sheaton tarafından (1996) thanatourism, (Seaton, 1996, s. 240) Lippard tarafından
(1999) tragic tourism, O’Neill tarafından (2002) ve Trotta tarafından (2006) grief tourism,
yabancı literatürde, farklı isimler altında ele alınmıştır.
Dark turizmi adı altında “ölüm ve acı” ile ilgili olan yerlere yapılan ziyaretlerin temeli
günümüzden çok daha eski tarihsel süreç içinde yer alan antik döneme kadar uzanmaktadır
(Stone, 2005, s.1). Eski Yunanlıların ve Romalıların firavun mezarlarını ziyaret etmek için
yaptıkları seyahatleri hüzün turizminin ilk örnekleri arasında yer almaktadır.
Bu kavramı literatüre kazandıran Lennon ve Foley (2000) herhangi bir felsefi tartışmaya
girmemek için dark tourism kavramını kullanmalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış
olmalarına rağmen, güneş ışığından yoksun yer anlamına gelen dark batı kültüründe soykırım,
cinayet, savaş, ölüm gibi negatif çağırışımlar yapan bir anlama sahiptir (Bowman ve Pezzullo,
2009, s. 188). Lennon ve Foley (1996) tarafından “dark turizm” olarak adlandırılırken, bir çok
araştırmacını bu dark turizm kavramını farklı bir şekilde ele aldığını da görmekteyiz.
MacCannell, Rojek, Sheaton, Lippard, O’Neill, Trotta, Lennon ve Foley tarafından eski
Yunanca’da, thanator” ölüm” tanımından yola çıkarak yaptıkları ölüm ve acı ile ilgili yerlere
yapılan dark turizm ziyaretlerini farklı tanımlamalar ile desteklemiş olan yukarıdaki
araştırmacılar dışında bu konuda çalışmaları ile dark turizmi konusuna katkı sunanlar; (Blom,
2000, s.32) “thanatourism”, Dann (1995) “ürkütücü (morbid) turizm”, Ashworth (1996), Beech
(2000) “milking the macabre”, Bristow ve Newman “holocoust tourism”, (Sharpley ve Stone,
2009, s.10 : Stone P. , 2005, s.112), “frigh tourism” ve Slayton (2006), ise,”keder (grief) turizm”
olarak tanımlamaktadırlar. Dark Turizm teknik açıdan “thanatourism” yani “savaş alanları
turizmi” kavramıyla birlikte açıklansa da, Bu tanımlar arasında genel olarak en fazla kullanılan
tanımlama Lennon ve Foley tarafından daha önce 1990’lı yıllarda literartüre kazandırılan dark
turizmi 2000’li yıllardan itibaren daha çok “dark torusim” gibi kavramlarla açıklanmıştır.
(Starnge ve Kempa, 2003: 387). son zamanlarda literatürde yaygın olarak “dark turizm” kavramı
şeklinde kullanılmaktadır. (Tarlow, 2005, s.48)
Dark Turizm, gerçek veya metalaştırılmış ölümlerin ve afet yerlerinin ziyaretçilere
açılması ve ziyaretçiler tarafından tüketimini kapsayacak olgular için bilim insanları tarafından
benimsenen bir terimdir ( Foley ve Lennon, 1996, s.198) dark turizmle birlikte anılan “thana
turizm” beş unsuru bünyesinde barındırmaktadır. (Best, 2007, s.31)
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- Ölüm ve trajedilerin canlandırılmasını tecrübe etme ve görme.
- Bireysel ve kitlesel ölümler, felaket ve trajedinin meydana geldiği alanlar.
- Ölen kişilerin anıtlarını ziyaret etme.
- Özgün alanlar dışındaki yerlerde ölüme bağlı bir şekilde bulunan, özellikle trajik olayları
ve bunlarla bağlantılı emanetleri delilleri ve sembolleri görmek
- Bir şekilde ölümü içeren olayların yeniden canlanması tecrübesini yaşamak şeklindedir.
Uluslararası literatürde “dark tourism” olarak adlandırılan bu özel ilgi turizm çeşidi, ulusal
literatürde “keder, karanlık ve ölüm turizmi” olarak incelenmiştir. Bu çalışma içerisinde
katılımcıların yaşadığı duygunun gönül üzüntüsü olması sebebiyle (Kılıç ve Akyurt 2011, s.2010211) hüzün turizmi olarak adlandırılmıştır. Türkçe literatürde pek sık rastlanmayan ancak mevcut
literatürde hüzün turizmi, keder turizmi, kara turizmi gibi isimler altında “dark turizmi”
tanımlanmaktadır.
Dark turizmin son yıllarda dikkat çekmesinin altında, araştırmacıların turizm kavramını,
katılımcıya psikolojik ve fizyolojik olarak pozitif getirileri olan eğlenceli vakit geçirmeye dayalı
tek yönlü aktiviteler olarak ele almış olmaları yatmaktadır (Best, 2007. s. 31).
Ortaya atılan dark turizm konusunda yukarıda belirttiğimiz kavramlar ne kadar farklı
tanımlar içerse de araştırdığımız Ahıska için dark turizmi içinde yer alan “thana turizm” beş
unsuru bünyesinde barındırmaktadır.
Yukarıda dark turizmin tanımı ve thana turizmin olmazsa olmazı durumundaki beş
unsurunu birlikte taşıyan önemli destinasyon konumunda olan Ahıska Sürgünlerinin yapıldığı
topraklar maalesef gerek tanıtım gerekse pazarlama açısından yeterince değerlendirilemediği için
dark turizminde günümüz istatistiklerine göre ziyaretçi ve harcamalar bazında ön plana çıkmış
destinasyonlar arasında değildir.
Kozak ve Bahçe, dark turizmini tanımlarken; özel ilgi turizm kapsamında “…toplumların
bağlı bulundukları kültür ve inanç çerçevesinde, geçmişlerine olan merakları, atalarını
kaybettikleri savaş ve terör olaylarının gerçekleştiği bölgeleri öğrenme, oralarda bulunan
mezarlıkları ziyaret etme ve kendi kültürlerinin başka toplumlarda bıraktığı izleri görme isteği…”
şeklinde, bu bağlamda gelişen turizm faaliyetleri zaman içinde “dark turizm” ya da “hüzün
turizmi” kavramlarını ortaya çıkartmıştır.
Keder, korku, ölüm gibi olaylar; dark (karanlık)turizm kapsamında insanları etkilemekte
ve bu olayların yaşandığı yerlerde turizm hareketliliği görülmektedir. Dark (karanlık) turizm
ülkemizde hüzün turizmi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Dark turizmi daha çok hüzün turizmi
olarak kabul görse de “Keder Turizmi”, “Kara / Karanlık Turizm” ve “Savaş Turizmi” olarak ta
tanımlanmaktadır. Bunlar arasında uluslararası akademik literatürde en fazla “dark turizmi”
ülkemizde ise bu turizm faaliyetlerine katılan kişilerin yaşadığı duygunun gönül üzüntüsü olması
sebebiyle genelde “hüzün turizmi” olarak adlandırılarak (Kılıç, Akyurt, 2011, s.209-232.)
araştırılmış ve incelenmiştir. “Dark” kelimesi batı kültüründe soykırım, cinayet, savaş ve ölüm
gibi negatif çağırışımlar yapan bir anlama sahiptir (Bowman ve Pezzullo, 2009, s.188.: akt.Yıldız
vd.,2015).
Uluslararası literatürde “dark tourism” olarak adlandırılan bu özel ilgi turizm çeşidi, ulusal
literatürde bugüne kadar dark turizmi üzerine çalışmalar yapan araştırmacılara göre ise “keder,
karanlık ve ölüm turizmi” olarak incelenmiştir.
Bu çalışma içerisinde katılımcıların yaşadığı duygunun gönül üzüntüsü olması sebebiyle
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hüzün turizmi olarak adlandırılması amacını daha iyi vurgulayabilmek adına Bowman ve
Pezzullo’nun araştırmalarında “Dark” kelimesi hakkında; batı kültüründe soykırım, cinayet,
savaş ve ölüm gibi negatif çağırışımlar yapan tanımlamasının Ahıska Türklerine II. Dünya Savaşı
yıllarında Sovyetlerin uyguladığı sürgünün dehşete düşüren boyutlarını ortaya koyması adına
“dark turizm” tanımı kullanmayı uygun gördük. Katılımcıların bu turizm hareketi içinde
yaşayacağıgönül üzüntüsü duygusu olan hüzün kavramını da kapsayacağı düşüncesiyle bu
çalışmada “dark turizmi” adını telaffuz edeceğiz.
Bu konudaki farklı görüş sahiplerinden özellikle turizm felsefesiyle uyuşmayan yönlerini
ortaya koyan, Kozak ve Bahçe bu konuda dark turizmi karanlık turizm olarak ele alan
çalışmalarında “…tüketiminin psikolojik güdülere dayanmakta olduğunu ve radikal milliyetçiliği
desteklediğinin belirtmişlerdir ve bu durumun dünyada barış ve eşitliği hedefleyen turizmin temel
felsefesi ile ters düştüğünü (Kozak ve Bahçe, 2009). ortaya koysalar da, günümüzde özellikle
1990’lı yıllardan itibaren “dark turizmi” son 25 yıldır gerek ziyaretçi sayısı gerekse turizmde
harcama kalemlerinde her geçen gün pozitif gelişmeler ortaya çıkmakta ve özel ilgi türleri
arasında en çok rağbet gören seyahat motiflerinden biridir. Ayrıca yıllardır Ahıska Türklerinin
yaşadığı felaketi de günümüzde böyle bir etki gücüne sahip dark turizmi içinde tüm dünyanın
kamuoyuna aktarabilmede son derece önemli bir diplomasi argümanı olarak Dark Turizmi
destinasyon merkezleri arasına Ahıska’yı dahil ettirebilmek adına yapılacak çalışmalara ivme
kazandırılmalıdır.
Dark turizmi konusunda görüşlerini ortaya koyan araştırmacıların tanımlarında; Dark
turizm, trajedilerin ya da tarihsel açıdan kayda değer ölümlerin ortaya çıktığı ve o bölgede
yaşayan insanların hayatında etkilerinin devam ettiği alanlara yönelik gerçekleşen ziyaretler
olarak tanımlanabilir (Tarlow, 2005, s.48)
Günümüzde Önde Gelen Dark Turizm Merkezleri
2000’li yılların başından itibaren dark turizmi alanında yapılan çalışmalardan bu turizm
çeşitine katılan ziyaretçileri, yerel toplumun bu turizme bakışı, ve ön plana çıkan dark turizm
destinasyonlarını inceleyen araştırmaların bu dönemden itibaren sayıca arttığını görebilmekteyiz.
Bu çalışmalardan ön plana çıkanları ele aldığımızda örneğin;
Kim ve Butler (2015)’de Güney Avustralya’da Snowtown’da karanlık (dark) turizmin
gelişimine karşı yerel toplumun tutumlarını,
Bittner (2011)’de karanlık (dark) turizm adıyla değil Thanatological adı ile
Hırvatistan’da turistik çekim yeri olan ölüm yerlerini ziyaret eden turistlerin ziyaretçi
deneyimlerinin değerlendirilmesini,
Kang, Scott, Lee ve Ballantyne (2012) Güney Kore Jeju’da 3 Nisan Barış Parkını, ziyaret
eden turistleri ve Chang (2014) karanlık (dark) turizme katılan ziyaretçi deneyimlerini
incelerken,
Dark turizmi inceleyen diğer araştırmacılar arasında; Tanas (2013) Polonya’da Ölüm
Turizmi (Thanatourism) alanları konusunda araştırma yapmıştır. Yazar Polonya’da tarihi ve
kültürel değerlere sahip mezarlıkları, anıtları, savaş alanlarını ve ölüm kampları gibi karanlık
(dark) turizm potansiyeline sahip değerleri araştırmıştır. Strange ve Kempa (2003)’de karanlık
(dark) turizm alanları olarak meşhur, “Alcatraz ve Robben Island” hapishanelerini
araştırmışlardır. Eski ceza amaçlı ve hapishane alanları günümüzde müze ve tarihi alanlara
dönüştürülerek geçersiz olarak popular bir turist çekim merkezi olmuştur. Bu iki önemli
hapishane geçmişteki kötü koşullardaki mahkumiyet koşullarını ziyaretçilerin belleğine kazırken,
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insanlığın geçmişine ait ceza tarihinin pazarlanması ve yorumlanması açısından analizlerle
araştırmışlardır (Çetinsöz ve Temiz, 2016, s. 508).
Temelinde acı, hüzün ve keder anlarını tekrar yaşama, bu yaşanmışlıkların olduğu yerleri
görmek ya da bu olayları unutmamak olan bu turizm hareketine katılma nedenleri,
gruplandırılması, ortaya çıkış felsefesi ve katılanlar üzerine etkileri birçok araştırmaya konu
olmuştur. İnsanların geçmişte yaşanmış olan acı ve kederli olaylardan ders çıkarması ve bu
olayların toplumsal bellekte yer etmesinde etkili olduğu bilinen bu tür seyahatler, toplumsal
belleğin ileri nesillere aktarılmasında da son derece önemlidir. Karanlık (dark) turizmde çekim
unsuru diğer alternatif turizm türlerine göre sıra dışı bir özellik taşımaktadır. Karanlık turizm
geçmişte yaşananların yerinde ziyaret edilmesi ve geçmiş dönemdeki koşulların duygu ve
hissiyatının yaşanmasını, öğrenilmesini ve görülmesini deneyimlemektedir.
Dünyada da pek çok destinasyonda hüzün turizmi etkinlikleri bulunmaktadır. Hatta bu
destinasyonlardan pek çoğu yaşanan trajik olayları imaj olarak kullanmaktadır. Seyahat
acentelerinin tur programları içinde de bu destinasyonların hüzün turizmi kapsamında
pazarlandığı çalışma kapsamında yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Bu destinasyonlara
örnek olarak; Amerika Birleşik Devletleri’nde; New York-Hart Island Hayalet şehri, New
Orleans-Katrina Kasırgası, San Francisco-Alcatraz Hapishanesi, Fransa; Pére Lachaise Mezarlığı,
Kamboçya; Phnom Penh Ölüm Tarlaları ve Landmine Müzesi, Polonya’da Auschwitz Toplama
Kampı, Tibet’te yapılan cenaze törenleri (sky bruial),Japonya’da Hiroşima, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Johennesburg yakınlarında Soweto Kasabası vb. verilebilir (Kılıç ve Akyurt 2011,
s. 213)

Resim -1- San Francisco-Alcatraz Hapishanesi,

Soykırım Kampları, soykırım, vahşet ve felaket yani ana teması ölüm olan ve karanlık
turizm yelpazesinde en karanlık bölümü temsil etmektedir. Soykırım kampları dünyada çok
yaygın şekilde bulunmamaktadır. Rwanda, Kamboçya ve Srebreniska bunlardan bazılarıdır.
Bu kamplar sınırlı yorum imkanı sunsa da aşırı uç bir turizm öğesidir. Bu kampları gezen
turistler aşırı duygusal bir deneyim yaşamaktadırlar. Karanlık sergilerin tersine ölümün gerçek
yerleridir. insanların acı çekme ve eziyet görmelerinin yanında yüksek oranda politik ve
ideolojik hikayeler anlatılır. Günümüzde karanlık turizme yönelik en önemli soykırım kampı
Polonya’da bulunan Auschwitz-Birkenau soykırım kampıdır (Stone, 2006).
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Resim -2- Auschwitz I’in giriş kapısı ve ünlü slogan, “Arbeit macht frei”
çeviri: “Çalışma insanı özgürleştirir.”

Günümüzde doğa veya insanlardan kaynaklanan felaketler veya vahşetler ile ilgili alanlar
artık sadece hafızalarda değil ayrıca turist çekim merkezi olarak ta değerlendirilmektedirler.
Polonya’da 2014 yılında sadece Auschwitz-Birkenau soykırım kampını 1,5 milyon insanın
ziyaret ettiği (Bender, 2015), New York’ta Ground Zero 9/11 Memorial Müzesini ise 2011’den
bu yana 18 milyondan fazla kişi (http://www.911memorial.org, 2015) ziyaret etmiştir.

Resim -3- Auschwitz-Birkenau memorial

Anzaklarda Milli Kimlik ve Tam Bağımsızlık Adına Çanakkale Savaşlarının Etkisi
Karanlık (dark) turizm, merak, öğrenme ve maneviyat gibi çeşitli güdülerin tatmininin
sağlanabilmesi için, tarih öncesi ve sonrasında acı, ölüm, keder gibi sıkıntıların yaşandığı
ya da kurgulandığı yerlere yapılan ziyaretler‖ olarak tanımlanması ve “katılımcıların yaşadığı
duygunun gönül üzüntüsü olması sebebiyle (Kılıç, Çeken ve Akyurt 2011: 211) hüzün turizmi
olarak” adlandırılması noktasında Anzaklar adına Çanakkale Savaşları bir dönüm noktasıdır.
Bittner (2011), ziyaretçilerin hüzün turizmini kültürel deneyim yaşama motivasyonu ile
yaptıklarını ve deneyimlerinin kültür birikimlerine önemli katkı yaptığını belirtmiştir.
Bu tanımlamadan yola çıkarak Çanakkale’de her yıl düzenlenen 25 Nisan 1915 Çanakkale
kara savaşlarının ilk başlığı Anzak1 koyu olarak anılan çıkarmanın yapıldığı noktada düzenlenen
“Şafak Ayinleri” ile geçmişteki Avusturalya ve Yeni Zelanda’dan oluşan askeri birliklerin ilk
karaya çıkıp, 18 Mart’ta deniz savaşları olarak başlayan Çanakkale Savaşlarının kara savaşları

1Anzak

(anzac) kelimesi Çanakkale Savaşlarında Avustralya ile Yeni Zelanda kolordusunu tanımlamak için kullanılan
bir kısaltmadır. ingilizcesi Australian and New Zealand Army Corps’dur.
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olarak 9 Ocak 1916 yılında sona ermiştir2.

Resim-4- Atatürk’ün 1915 – Çanakkale Muhaberelerinde

Dark turizmi açısından ele alındığında; Çanakkale Savaşları, ilgili bütün ulusları derinden
etkilemiştir. Her yıl çıkarmanın yıl dönümü olarak 25 Nisan’da Anzak Günü adıyla anma törenleri
düzenlenir ve o gün Avustralya ile Yeni Zelanda’da ulusal tatildir. Ayrıca Avustralyalı ve Yeni
Zelandalılar o gün toplanarak Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzakların (ANZAC: Australian and
New Zealand Army Company) çıkarma yaptıkları Anzak Koyu’na gelerek atalarının savaştıkları
bu yeri ziyaret ederler.

Resim: 5- Anzak Çıkarması, Australya 1. Tugay 4. Taburunun karaya çıkışı (Saat 8.00, 25 Nisan 1915)

Çanakkale Savaşları, özellikle de Avustralya ve Yeni Zelanda’yı etkilemiştir. Bu savaştan
önce bu iki ülkenin vatandaşları Britanya İmparatorluğu’nun yenilmez üstünlüğünden emindiler
ve böyle bir imparatorluğun onları askeri seferlere çağrısından büyük onur duymuşlardı. Ancak
Gelibolu Savaşı onların bu büyük güvenini derinden sarsmıştır. Anzaklar için Gelibolu Savaşı’nın
önemi çok büyüktür, Gelibolu’dan ayrılan Anzaklar savaşın başka cephelerinde savaşmaya
gönderilmişler ve gittikleri her yeri Gelibolu’yla karşılaştırmışlardır. Avustralya Federasyonu 1
Ocak 1901’de kurulmuş, Avustralyalılar on yıllık bir süreçte seçme ve seçilme ile temsil edilme

2

7 Aralık 1915 tarihinde verilmiştir. Arıburnu ve Anafartalar Cepheleri’ndeki Müttefik kuvvetler tahliye edilerek
Selanik Cephesi’ne kaydırılmış, Seddülbahir Cephesi’ndeki kuvvetler ise yerlerinde kalmışlardır. Bu cephedeki
kuvvetlerin tahliyesine 27 Aralık 1915 tarihinde karar verilmiştir. Tahliye işlemleri 9 Ocak 1916 sabahı
tamamlanmıştır. Böylece Gelibolu Muharebeleri Osmanlı kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.
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haklarını elde etmişlerse de ülkenin gerçek psikolojik bağımsızlığı Gelibolu olarak görülür3.
Canberra’da Kemal Ataturk Memorial4 ve Yeni Zelanda’nın Wellington’un Tarakina
Koyu’nda Ataturk Memorial 5adında anıtlar dikilidir. Yine Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonra Britanya ve Fransa donanmalarının geri püskürtüldüğü 18 Mart tarihi, “Çanakkale
Şehitlerini Anma Günü” olarak ilan edilmiştir. Dünyada ise bu savaş, askeri beceriksizlik ve
felaket sembolü olarak sayılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 Anzak törenleri sebebiyle
gönderdiği mesaj ülkeler arası dostluğu pekiştirmiştir:
“Uzak Memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir
vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz.
Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.
Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” Mustafa
Kemal Atatürk….6

Resim: 6- Atatürk’ün Gelibolu Savaşı’nda Türk toprakları üzerinde ölen ve mezarları
Türk topraklarında bulunan Anzak asker analarına gönderdiği mesajın yer aldığı anıt, Gelibolu..

Daha henüz XX. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Avusturya, Yeni Zelenda Kolordusu
Azakların Çanakkale Savaşlarının hatıralarını canlı tutmak adına bölgeye her yıl 25 Nisan
şafağında, düzenledikleri anma programlarıyla hafızalarda canlı tuttukları bu savaşlar, ileriki
tarihlerde İngiltere’nin sömürge, statüsünden “tam bağımsızlık” yolunda attıkları adımların bir
sonuca ulaşmasında etkili olmuştur. Anzakların torunlarında mili birlik fikri oluşumunda
Çanakkale Savaşları birinci derecede etkili olmuştur. Daha henüz dark turizmi kavramı
literatürde henüz yokken bu bilinç Anzakların7 bölgeye yaptıkları dedelerinin hatıralarını
yaşatmak ve hatırlamak adına yaptıkları ziyaretlerde tohumları atılıp gelişmiştir.
1990’larda
3The

dark turizmi kavramı literatüre girince Çanakkale Muharebelerinin sona

Social Benefits for Australia originating from the Gallipoli Campaign, (The Social Benefits for Australia
Originating...naa.gov.au›Images/Social benefits Gallipoli_tcm16… Erişim tarihi: 13 Şubat 2017.)
4Damian McDonald, Kemal Ataturk Memorial, Anzac Parade, Canberra, 2002
5 Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri resmî web sitesi National Library of Australia
6"Savaş Panormaları - Çanakkale Savaşı (1915) (Çanakkale Şehitliği) Atatürk'ün Anzak Annelerine Yazdığı Mektup Ataturk’s Letter to Anzac Mothers – 1934
7 Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan Anzak Birlikleri Dünya Savaşı'nın başlarında her ne kadar Türklere
karşı savaştığı ilk cephe olan Çanakkale'de ciddi bir başarı elde edemese de, daha sonra farklı biçimde organize
edilerek Türk kuvvetleriyle Sina-Filistin cephesinde yeniden karşı karşıya gelmiş ve hem bu cephede, hem de
Almanlara karşı Batı cephesinde İtilaf Devletleri hesabına önemli başarılar sergilemiştir. Anzak kısaltması, yalnızca
o kuvveti değil, aynı zamanda savaş boyunca Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri içerisinde görev yapan tüm
askerleri de kapsayan bir anlam kazanarak bir özel isim haline gelmiştir.
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ermesinden sonra 1930’lardan itibaren günümüze kadar Anzak torunlarının devam eden
ziyaretleri, Avusturalya ve Yeni Zelandalılar adına “tam bağımsızlık” konusunda fikirlerin
oluşup serpilmesinde etkili olmuştur.
Ayrıca son yıllarda adı “dark turizmi” olan seyahat organizasyonlarında Çanakkale en çok
ziyaret edilen destinasyon merkezi de olmuştur. Özellikle iki yıl önce savaşın 100. Yılında çok
daha anlamlı kutlamalara sahne olan “Çanakkale Savaşlarını” anma programları “dark turizm”
çerçevesinde en kapsamlı ve devlet protokolü en üst düzeyde kutlamalarla gerçekleşmişti. Bu
savaşlarda ortaya çıkan ruhu ortaya koyması ve günümüze kadar geçen zaman diliminde bunu
ayni coşku ile yaşatması adına yıllardır “dark turizm” çerçevesinde yapılan bu ziyaretler turizmde
ülkelerin tanıtımı adına da en önemli faaliyetlerdir.
Anzaklar, Çanakkale’de yılarca geçmişe ait bu hatıraları yaşatırken dark turizmi
platformunda Ahıska sürgünlerini gündeme getirmek ve bu acıyı unutturmadan gelecek
kuşaklara aktarmak ve sürgündeki Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönmeleri için kamuoyu
oluşturmak gerekir.
Geçmişte Ahıska Türklerinin yaşadıkları yaşanan bu acının yaralarını sarma adına Ahıska
Türklerinin yaşadıkları sürgünün sonuçlarını dünya gündemine taşımayı hedeflemektedir. İkinci
Dünya Savaşı sırasında sürüldükleri topraklarına geri dönme mücadelesini dark turizm
faaliyetleriyle gündeme taşmak adına Anzak ve Çanakkale örneğini ele almayı bu çalışmada ele
aldık.
Çanakkale bir model oluşturması adına Çanakkale’de dark turizm etkinliklerini
değerlendirdiğimizde bu konuda atılmış adımları özetlersek;
Çanakkale Savaşının 100’üncü yılında yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Şafak ayininde
ilk konuşmayı yapan Yeni Zelanda Genel Valisi Jerry Mateparae, “100 yıl önce burada birçok
kişi hayatlarını kaybetti. Aralarında sadece bazıları geri dönebildi. Bugün hayatlarını kaybeden
Anzaklar için buradayız. Bizim sözümüz onları her zaman hatırlayacağımızdır. Burada çok ciddi
maliyetler, büyük savaş vardı. Burada birçok hayal askerlerle birlikte toprağa gömüldü. O
Anzakların ruhları bugün aramızda. Biz onları hatırlıyoruz” dedi.
Dark turizmin toplumsal hafızaya ve bilinçe katkısı aşağıdaki Avusturya Başbakanı
tarafından yapılan konuşmada nasıl vurgulandığını görebiliriz..
“Onlar Olmasaydı Ülkemiz Olmazdı”
İşte burada andığımız Anzakları olabilecek en zor teste girdikleri bunu yaparken
cesaretleridir. Burada en iyi şey geri çekilmekti. Bu askerler Kudüs’te ve Şam’da başarı
gösterdiler. Bu savaşı kaybeden komutanlar ve askerler 2. Dünya Savaşı’nda, Fransa’da başarılı
olmuşlardır. Kore, Vietnam, Irak ve en uzun süren savaşımız Afganistan’da başarılarımız devam
etmiştir. Burada çok önem verdiğimiz yerleri korumak için onlar buradalar. Onlar olmasaydı
ülkelerimiz olmazdı…. Biz bu tepeleri çıkmadık, bu tutku ile ilerlemedik. Cehennem savaşında
mermilerin arasında ilerlemedik. Ancak biz bunları yapan kişileri onurlandırıyoruz. Çünkü onlar
bu zorluğa göğüs gerdiler. Onların örneği bizi daha iyi insan olmaya teşvik ediyor. Biz yeterince
doğru şey için çalışırsak onlar gibi olabiliriz. Artık biz görevimizi yerine getirmeliyiz” diye
konuştu…”
Prens Charles, Anzak Askerlerinin Mektubunu Okudu
Galler Prensi Charles ise, konuşmasında iki Anzak askerinin mektubunu okudu. Charles,
“Sanıyorum burada olan çoğu kişi benim neslimden değildir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
doğan kişiler, dedelerini kaybeden kişiler olabilir. Ben şimdi hatırlıyorum. Bir askerin anılarını
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okudum. Anzaklar burada savaştıktan sonra geri döndükten sonra mezarlarını kimse ziyaret
etmeyeceği için endişe ediyorlardı. Biz onları fedakarlıkla hayatını kaybeden tüm askerleri
anıyoruz” dedi…
Toplumsal bilinç, millet olma şuuru, geçmişe atalarının anılarına ve kahramanlıklarını
yerinde görme, sürgünler ile ortaya çıkmış insanlık dramı, soykırımları gündemde tutması
açısından dark turizminin katkıları yanında turizmde ekonomik katkılarına ait istatistikleri ele
aldığımızda katılımcı sayıları açısından bir hayli yüksek ziyaretçiye ulaşıldığı ortaya çıkmaktadır.
Çanakkale dark turizmi kapsamında ortaya çıkan sonuçlar:
Çanakkale’de turist sayılarının istatistiklerinin tutulması konusunda bazı sorunlar
bulunmaktadır. Mecidiye ilçesindeki ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’ndaki şehitlik ve
abideleri ziyaret eden kişilerin sayıları turnike sisteminin olmaması sebebiyle tam ve kesin
rakamlar bilinmemektedir. (Çanakkale Kültür Turizm, 2015). Buna karşın 2013 yılı sonunda yerli
ve yabancı turist olarak yaklaşık 1.5 - 2 milyon insanın bölgeyi ziyaret “ ettiği tahmin (Gallipoli,
1915-2015) edilmektedir.
2014 yılı Türkiye turizm istatistikleri, milliyetlerine göre Türkiye’yi ziyaret eden yabancı
turistler açısından incelendiğinde, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı ile en fazla tarihi mirasa
sahip olan üç ülkenin (Avustralya, Yeni Yeni Zelanda, Kanada) toplam 423 bin 779 vatandaşının
Türkiye ziyareti gerçekleştirdiği görülmektedir.
Bu turistlerin çok büyük bir kısmının Gelibolu’yu ziyaret etmiş olduğu, hatta Türkiye’ye
gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Gelibolu Tarihi Milli Parkı ziyaret’ının birincil motivasyonu
olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak bölgede mezarlık ve anıtlara sahip olan Alman, İngiliz ve
Fransız vatandaşlarının da gerçekleştirdikleri seyahatler ve oğlu yıllarda artan sayıda Amerika
Birleşik muhteşem manzarasına, Japonya, Çin, Romanya ve İtalya gibi ülke vatandaşlarının da
ziyaretleri düşünüldüğünde, Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nı ziyaret eden yabancı turistlerin 600
bini aştığı rahatlıkla söylenebilir (Türsab 2015; Çanakkale Kültür Turizm, 2015)
Ahıska Türklerinin Yaşadıkaları Sürgün ve Soykırımın Dark Turizm Açısından
İncelenmesi
Dark turizmin turizmdeki katılımcı ziyaretçi sayıları ve yaptıkları harcamaların her geçen
gün gelişmesi yanında özellikle dark turizminin toplumsal hafızayı canlı tutması, uluslararası
arenada bir toplumun tarih içinde uğradığı soykırım gibi en ağır insanlık suçuna maruz kalan
toplulukların uluslararası arenada gasp edilen haklarının iadesi yolunda oluşturulacak kamuoyu
oluşumuna katkıları –bizce Ahıska Türklerinin yaşadığı soykırım ve zulümleri insanlık tarihinin
karanlık sayfalarından gün yüzüne çıkmasına katkı sağlayacağı için son derece önem arz eden bir
turizm çeşididir. Karanlık (dark) turizm, merak, öğrenme ve maneviyat gibi çeşitli güdülerin
tatmininin sağlanabilmesi için, tarih öncesi ve sonrasında acı, ölüm, keder gibi sıkıntıların
yaşandığı ya da kurgulandığı yerlere yapılan ziyaretler olarak tanımlanabilmektedir Bittner
(2011, s. 30-35.). Ziyaretçilerin hüzün turizmini kültürel deneyim yaşama motivasyonu ile
yaptıklarını ve deneyimlerinin kültür birikimlerine önemli katkı yaptığını belirtmiştir. Bu katkıyı
görmek adına Ahıska’da II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan trajediyi bu turizm çeşidi ile
gündemde tutarak Ahıska Türklerinin yaşadıkları acıları tüm dünyanın gündemine taşıyarak
Ahıskalıların hala sürgünde çektikleri sıkıntıları vurgulamak adına kamu oyu oluşturmada etkili
olacaktır.
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Ahıska Türklerine Uygulanan Sürgün Boyutu ve Soykırımın Tarihsel Süreçte Geldiği
Nokta:
“..Yıl 1944, 14 Kasım’ı 15 Kasım’a bağlayan gece. Kızıl ordu askerleri aynı anda günlerdir
kuşatmış olduğu, giriş çıkışları yasakladığı Ahıska’nın, 220 köyünü birden basıp köyün ileri
gelenlerini bir harman yerinde topluyor. Gecenin ayazından daha soğuk, daha keskin bir sesle
“Buraya Almanlar gelecek, burayı işgal edecekler, sizi daha güvenli yerlere götüreceğiz ve bir
hafta on gün içinde tekrar yurdunuza döneceksiniz” diyerek kandırıyor. Moskof hain, Moskof
acımasız, Moskof tarih boyunca şanlı kahramanlık destanları yazan bir halkı dalavere yapmadan
yurdundan çıkaramayacağını çok iyi biliyor. Ve nihayetinde iyi niyetli halkı, direnişsiz, yalanla
dolanla bir gecede ölüm yolculuğuna sürüklüyor…”
5 Kasım 1944 Sabahı ve Ahıska Tarihi’nde Kırılma Noktası
“…Yol zorludur, yol soğuktur, bilinmeze doğru bir göç başlamıştır. Geri döneceklerini
zannederek yola çıkan 120 binden fazla Ahıskalı artık vatansız, topraksız, kimsesizdir. İçlerinden
okur-yazar ve aydınlar alınıp Sibirya’ya gönderilir ve kendilerinden bir daha haber alınamaz.
Bir halkı yok etme planının süreci tıkır tıkır işlemektedir. Açlığın, soğuğun ortasında,
Kafkasya’nın acımasız tabiat şartlarında birçok insan bu ölüm yolculuğuna daha fazla
direnemez, hayatını kaybeder. Kızıl ordu askerleri şehit olan bu insanların gömülmesine
namazlarının kılınmasına dahi izin vermez. Onları kolundan- bacağından tutarak Kafkasya’nın
uçsuz bucaksız karlı dağlarına fırlatır, şehitlerimizi kurtlara-kuşlara yem olarak bırakır ve
sürgün bir ay boyunca böyle sürüp gider. Bu nedenle çoğu insan ölülerini koynunda-kucağında
saklayarak varacakları yere kadar götürmeye çalıştır…”

Resim: -4- Ölüm merkezlerine sürgün

Ahıska Türkleri bu yolculuk sırasında, Kazakistan-Kırgızistan-Özbekistan’a yerleştirilir.
Sürgüne gittikleri üç ülkede sıkı yönetim rejimi altında köyden köye bile gidemeden 12 yıl
yaşarlar. Nereye kondurulduysa orada kalırlar. Bu yasaklara uymayanlar ağır şekilde
cezalandırılır. Stalin’in ölümünden sonra 1956 yılında Komünist Parti kongresinde Ahıska
Türkleri’ne artık köyden çıkabilecekleri kadar bir hürriyet tanınır. Bu tarihten itibaren Ahıskalılar,
o üç ülkede koloni halinde yaşarlar ve birbirlerine tutunurlar. 1957’de diğer sürgün
topluluklarının vatanlarına dönmelerine izin verilir ancak, Ahıskalılara sadece sürgün
bölgelerinde seyahat serbestliği tanınır. Hiçbir zaman anayurtları olan Ahıska bölgesine seyahat
ve yerleşmelerine izin verilmez. 1958den itibaren Ahıskalıların birçoğu vatana yakın olması ve
ilk fırsatta Ahıska’ya geri dönme umuduyla Azerbaycan’a gelir.
O dönem sonunda, olayların neticesinde SSCB dağılınca Ahıskalılar bağımsızlığını
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alamaz. Halk ortada kalır. Gürcistan 1999’da bağımsız olunca Avrupa Konseyi’ne üyelik için
başvurur ve Konsey “Ahıskalılarla ilgili olarak, bu insani yarayı milli yarayı 6 sene içinde bir
kanunla sarılması ve Ahıskalı halkın vatanına geri getirilmesi şartıyla “Gürcistan’ın üyeliğini
kabul eder. Ancak Gürcistan bu şartı kabul ettiği halde Ahıskalılar için gerekli çabayı göstermez.
Nihayet, 2007’de bir kanun çıkarır ve geri dönüş müracaatları sınırlı tutularak binlerce insanın
dönmesini sağlar. Ancak o gün bugün hala Gürcistan’ın gönülsüzlüğü ve halkın sahipsizliği
yüzünden süreç hala tam işlememiştir. Bu dönemde ülkemizde (1992)Ahıska Türkeri’nin
ülkemize kabulü ve iskanına dair bir kanun çıkarılır. 150 aile getirtilip, Iğdır’a yerleştirilir. Kanun
hala yürürlüktedir ancak tam olarak işlediği söylenemez. Bugün 40-50 bin civarında Ahıskalı’nın
serbest göçle Türkiye’ye geldiği bilinmektedir.
Ahıskalılar elbette kendi vatanları Ahıska (şimdiki Meshetya) bölgesine dönmek istiyor.
Ancak Gürcistan, Ahıska Türkeri’nin umutlarını kıracak bir tutum izlemekte ve elindeki toprağı
gerçek sahiplerine vermeye yanaşmamaktadır. Özellikle bu bölgede restorasyon çalışmaları
altında Ahıska Türkleri’nin son izleri de silinmiş durumdadır. Ahıska Türkleri bu kadar zulüm,
baskı ve yokluk karşısında bile direnmeyi başarır, öz kimliklerini muhafaza eder, Sovyet
coğrafyasında kendi Türk kimliğiyle nüfus kağıdı alan yegane halk olarak tarihe bir kez daha
kazınır. Sonrasında Rusya, Ukrayna Türkiye, ABD’ye göçlerle zaten kimliklerini ve benliklerini
korumak için büyük mücadele veren Ahıska halkı iyice birbirinden kopmaya başlar. Bugün dünya
yüzeyinde 400-500 bin civarında Ahıska Türk’ünün olduğu bilinmektedir. (Seyfeddin Buntürk,
Rus Türk Mücadelesi’nde Ahıska Türkleri, Berikan Elektronik Basım Yayınevi, 2017 : Yunus
Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara,2001 :Ahmet Ender Gökdemir, Cenüb-i
Garbi Kafkas Hükümeti, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara,1998.) Sürgüne gönderilen halklar
arasında Kırım Tatarları, Karaçay-Balkarlar’da olduğunu ifade ederken araştırma sahamız Ahıska
Türkleri üzerine olduğu için diğer Türk topluluklarını burada isim olarak zikretmekle yetineceğiz.

Resim: -5- Karaçay – Malkar Türklerinin Sügünü…(solda)ve Kırım Tatar Sürgünü,(sağda) Josef
Stalin’in emriyle alınan Sovyet hükümeti kararıyla 18 Mayıs 1944 tarihinden başlayarak Kırım Tatarlarının
Özbekistan SSC ve Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerine sürgün edilmesidir.

Ahıska Türkleri’nin neden sürgüne tabi tutuldukları tam 47 yıl gizli tutuldu. Gerekçe olarak
bu 47 yıl boyunca ileri sürülen ise yalnızca tahmin edilen, varsayılan gerekçelerdi. 1991 yılında
sürgünle ilgili belgelerin önemli ölçüde yayınlanmasıyla konu açıklık kazandı.
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Resim:-6- Ahıska Sürgünleri (vagonlara yükleniş)

Son 73 yılda 3 defa sürgüne uğrayan ve 1944 yılında kanlı diktatör Stalin’in hışmına
uğrayan ve sürgüne tabi tutulan bir Türk grubu da Ahıska Türkleridir. Ahıska Türkleri bu kanlı
sürgünde SSCB’nin birçok bölgelerine dağıtılmışlar ve binlerce şehit vermişlerdir.
Ahıska Türkleri bugün 13 Cumhuriyetin 264 değişik bölgelerinde yaşamaktadırlar. Rusya
Federasyonunu 28 yerleşim biriminde 70 bin, Kazakistan’da 145 bin, Azerbaycan’da 106 bin,
Kırgızistan’da 57 bin, Özbekistan’da 30 bin, Ukrayna’da 18 bin, Türkiye’de 200 bin, çeşitli
ülkelerde yaklaşık, 630 bin Ahıska Türkü yaşamaktadır.. Bunların sosyal, kültürel ve eğitimle
ilgili pek çok problemleri mevcuttur.

Resim: -7- Unutulan Bir Halk 1 Milyon Ahıska Türkü Hâlâ Sürgünde.

Sonuç
Keder, korku, ölüm gibi olaylar insanları etkilemekte ve bu olayların yaşandığı yerlerde
turizm hareketliliği görülmektedir. Bu turizm hareketliliği hüzün turizmi olarak adlandırılmakta
ve destinasyonların çeşitli yönlerden çekiciliğini arttırmaktadır Uluslararası literatürde “dark
tourism” olarak adlandırılan bu özel ilgi turizm çeşidi, ulusal literatürde “keder, hüzün, karanlık
ve ölüm turizmi” olarak incelenmiştir.
Karanlık (dark) turizm, merak, öğrenme ve maneviyat gibi çeşitli güdülerin tatmininin
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sağlanabilmesi için, tarih öncesi ve sonrasında acı, ölüm, keder gibi sıkıntıların yaşandığı
ya da kurgulandığı yerlere yapılan ziyaretler‖ olarak tanımlanabilmektedir.
Bireylerin özel ilgilerini gerçekleştirmeye yönelik bu turizm çeşitleri, hem farklı
destinasyonların tanıtımını yapmakta hem de turizmin on iki ay boyunca sürmesine yardımcı
olmaktadır. Bu özel ilgi turizm türlerinden biri de hüzün turizmidir. Turizm sektörünün en önemli
özelliklerinden biri sezonluk olması sebebiyle turizm işletmeleri ve destinasyonlar olumsuz yönde
etkilenebilmektedir. Araştırma sahamız dark turizmi bu açıdan turizmin tüm yıla yayılması
açısından diğer turizm çeşitlerine göre avantajlıdır.
Dünya’da son yıllarda gündeme gelen turizm çeşidi arasında yer alan dark turizmde dünya
ölçeğinde önemli destinasyon merkezleri konumunda ziyaret edilen yerler arasında:
- 2. Dünya Savaşında atom bombasının atıldığı Hiroşima ve Nagazaki, Bosna Hersek’teki
1992-95 yılları arasında yaşanan savaşın bıraktığı izler, soykırım turizmi ve müzeler
toplu mezarların bulunduğu mekanlar
- Kamboçya’da 1970’li yıllarda ortaya çıkan ölüm tarlaları ve Landmine Müzesi,
Bosna’daki toplu katliamların olduğu ve şu an anıtlarının bulunduğu yerler, Trajik suç
ve olaylar
- İngiltere’nin Soham kasabasında ortaya çıkan sel felaketi, Prenses Diana’nın öldüğü
yer, İkiz Kule’lere yapılan saldırıların ardından anıtlaşan kalıntılar, yoksulluk turizmi
- Güney Afrika’da Soweto’da yaşayan insanların yoksulluk dramı, Slumdog Millioner
filminden sonra Hindistan’ın gecekondu mahallelerinde yaşanan yoksulluğu görmek
için yapılan ziyaretler dışında çevre içerikli Kuzey Kutbu’ndaki buzulların erimesini
ve burada yaşanan çevre felaketini görmek için yapılan seyahat bu çerçevede
değerlendirilmektedir. Yine bu anlamda Galapagos Adası ve Klimanjaro Dağı’na
yapılan seyahatlerde bu kapsam içindedir. Ayrıca afet alanları turizmi içinde
değerlendirilmektedir. Bu turizm türüne Endonezya, Sumatra Adasında gerçekleşen
Tsunami, ABD’de Katrina Kasırgası örnek olarak verilebilir.
- Hapishane ziyaretlerine ABD, San Francisco’da Alcatraz Hapishanesi örnek olarak
verilebilir. Ayrıca suikast bölgeleri de bu alanda değerlendirilmekte, Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı J. Kennedy’ye düzenlenen suikastın yapıldığı yer dark turizmi
kapsamında ziyaret edilen destinasyon noktalarıdır.
- Yukarıda savaşların getirdiği olumuz izleri taşıyan noktalar, soy kırım merkezleri, doğal
afetler sel ve tsunami, ayrıca insanoğlunun hırslarına kurban etiği kutuplardaki
buzulların erimesi gibi yaşanan çevre felaketleri, dünyada yoksulluğun kol gezdiği
bölgeler, terör saldırıların yaşandığı noktalar başta olmak üzere insanlığı yaşadığı acı,
hüzün ve trajedileri ortaya koyan dark turizm hareketleri içine girmektedir.
Yukarıdaki detinason merkezleri arasına Ahıska Türklerinin yaşadığı büyük sürgünün
acılarına sahne olan merkezleri destinasyon merkezi haline getirecek adımları atmalıdır. Bu
çalışma kısa vade kapsamında ele alınmalıdır. Orta vadede ise ziyaretçi sayılarındaki artışları
arttırarak dünya kamuoyuna Ahıska Türklerinin yaşadıklarını kamuoyu önünde gündeme
taşımalıdır. Sonuç olarak 75 yıldır vatanları dışında yaşadıkları sürgünün sona erdirilip
anavatanlarına geri dönüşleri yolunda efkarı umumiyi bilgilendirmek adına çalışmalarını ivediyle
sürdürmelidir.
Bu konu’da ilk adımları TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) kısa vadede ivedili
olarak son yıllarda Karadeniz Kültür Turlarına ilave etikleri Gürcistan ayağında Batum
destinasyonu yerine Ahıska destinasyonunu ilave etmelidir. Bölgeye yapılan turda Ahıska
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destinasyonu özellikle bu sürgüne ait anıları katılımcı turistlerin belleğinde paylaşmasına orta ve
uzun vadede Ahıska Türklerinin yaşadıkları “sürgünü” için bir kamuoyu oluşturulmasına
yardımcı olacaktır. Yukarıda örneklerini dünyanın tüm bölgelerinde toplumların yaşadıkları acılar
üzerine onların hatırasını unutmamak adına yapılan seyahatlerde öncelikle milyonlarca kişinin bu
tür ziyaretleriyle kau oyu uyandırması gibi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bu tür tur
düzenleyen A grubu Acentalara her türlü vereceği destek ile Ahıska Türklerinin yaşadıkları
acıların en azından 80 milyonluk bir ülkede toplumun hafızasına kazınmasında ayrıca Yurt dışı
turlarında uluslararası pazarda bu destiasyonları tanıtım ve pazarlanasıyla etkili duyarlı kamu oyu
oluşturmaya yardımcı olacaktır.
Karanlık (dark) turizm geçmiş olaylar hakkında bilgi edinmek ile ilgili önemli mesajlar
taşıyarak hem eğitim amaçlı hem de duygusal mesajlar sunmaktadır. Böyle çekim yerleri ve
sahalar bazen ziyaretçiler üzerinde intikam hisleri, sempati, empati, depresyon, üzüntü, korku ve
nefret gibi olumsuz duygularda çağrıştırabilmektedirler. Ahıska Türkleri II. Dünya Savaşında
Yaşadıkları sürgünün acılarını ve dünya kamuoyuna ve Ahıska Türklerinin bu acıları yaşamış
atalarının mirasını da unutmadan İnsanlık tarihinin sayfalarındaki acıları gelecek kuşaklara
hatırlatması açısından etkin bir kimlik kültürünü de hatırlamalarını sağlayacaktır.
Çanakkale Savaşları tarihinde yaşanan bu olaylar Birinci Dünya Savaşı gerçekleşmiş
hadislerdir. Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgünde İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanmıştır.
Bu iki olayın dark turizm açısından ortak noktası; dünyanın güzü önünde cereyan eden savaşların
ortaya koyduğu acılar noktasında yaşanmış hadiselerdir. Ahıska Türkleri bu yaşadıkları dramı
hala sonlandıramadıklarını görüyoruz. Yaşanan sürgün hatta bir adım ilerisi asimilasyon
uygulaması noktasında gönderildikleri başta Sibirya ve diğer bölgelerden anavatanlarına yaklaşık
75 yıldır hala dönememeleri yaşadıkları acı ve hüznün boyutunu ortaya koymaktadır.
Tarihte hiçbir topluluk Ahıska Türklerinin trajedi boyutunda yaşadıklarını bu kara uzun
süreleri yaşamamışlardır. Dünya barışının temsilciliği noktasında önemli bir rolü olan turizm
hareketinin özellikle dark turizmi boyutunda Ahıska bölgesinde İkinci Dünya Savaşı yıllarında
yaşanan bu sürgünün hatıralarını canlı tutarak önce Ahıska Türklerinin sürgündeki torunlarına ve
daha da önemlisi yaşanan acıyı ve ıstırabı dünya kamuoyu gündemine taşımak adına adımların
atılmasına öncülük etmelidir. Özellikle yetmiş beş yıl gibi uzun bir süreçte sürgünde yaşadıkları
acıları dindirme adına atılacak adımlar için dark turizmi ile gündem oluşturmak adına bu alandaki
çalışmalarını hızlandırmalıdır.
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AZERBAYCAN’DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN AL İNANCI
AL BELIEF OF AHISKA TURKS LIVING IN AZERBAIJAN
Şebnem HÜSEYNOVA*
Özet
Azerbaycan’da Ahıska Türklerinin yerleşimi yirminci yüzyılın evvellerine dayanır. Topraklarından
sürgün edilen Ahıska Türkleri için Azerbaycan ikinci vatan oldu. Bugün Azerbaycan’da yaşayan Ahıska
Türklerinin sayısı 50 binden fazladır. Yıllardır Ahıska Türkleri Saatlı, Sabirabad, Beyleqan, Haçmaz, Kuba,
Kazah, Şamahı ve diğer bölgelerde yaşıyorlar. Onlar zengin gelenek ve göreneklere sahiptirler.
Bildirimde Ahıskalıların farklı inanç sisteminden, özellikle tüm Türk halklarının inancında yer alan
Al inancından bahs etmek istiyorum. Tüm Türk halklarının inancında rastladığımız Al karısı inancı Ahıska
Türklerinin inancında da kendine özgü şekilde tezahür etmektedir. Bu inançlar arasında rastladığımız Al
inancı, Al Arvadından korunmak yolları tamam farklı şekildedir. Uzun süre yaptığımız araştırmalarda bu
kadar farklı noktalara rastlamadık. Örneğin, kırklı çocuk olan evde üzerlik yakılır, avluda ateş yakılır,
eşikde zincir konur, kapıya kırmızı horoz bağlıyorlar. Al basan’ın dili düşüyor, rengi kararıyor. Al basma
“erüşk” adı ile tanınıyor. “Erüşk” olmuş kadın sonunda ölüyor. Al basmış annenin eteğine arpa döker,
kırmızı at getirerler, eğer at etekden arpayı yese, at ölür, yemese kadın ölür. Alın vurduğu lohusa kadın al
atın altından da geçiriliyor- bu zaman ya at ölüyor, veya kadın.
Bildiride amac Azerbaycanda yaşayan, yıllardır kendi geleneğini koruyan Ahıska Türklerinin
inanışlarının mitoloji için önemli mevzu olduğunu göstermektir.
Anahtar kelime: Alkarısı, Ahıska Türkleri, inanç, mitoloji karakter
Abstract
The settlement of Ahiska Turks in Azerbaijan is based on the beginning of the twentieth century.
Azerbaijan became the second homeland for Ahiska Turks who were expelled from their lands. The
number of Ahiska Turks living in Azerbaijan today is more than 50. For years Ahiska Turks live in
Saatli, Sabirabad, Beylegan, Khacmaz, Guba, Kazakh, Shamakhi and other regions. They have rich
traditions and customs.
I would like to talk about Al belief in the notion of the different belief system of Ahiska Turks,
especially in the belief of all Turkic peoples. The Al faith that we encountered in the belief of all the Turkic
peoples also manifests itself in the belief of the Ahiska Turks. Among these beliefs, the ways of protecting
from Al are all different. We did not find so many different spots in our long-time research. For example,
in a house where there is the newborn child, the oven is burned, the chain is at the threshold, and the door
is connected to the red rooster. The damaged woman is falling, the color of her face is turning. The woman
after childbirth is dying in the end, people shed barley to the woman’s dress, and they brings a red horse, if
the horse eats barley, horse will die,but if the horse does’nt eat barley the woman is dying.
The aim is to show that the beliefs of the AhiskaTurks living in Azerbaijan and protecting their
tradition for many years are important subjects for mythology.
Keywords: Alkarisi, belief, Ahiska Turks, mythological image

Türk halkları arasında yaygın mitolojik varlık olan Al karısının bu halklarda tezahür
biçimleri farklı olduğu gibi, onların isimleri de bazen farklı oluyor. Bunun en güzel izahını
Abdulkadir İnan vermiştir: “Karakter ve seciye itibarile bütün Türk hürafelerinde aynı ruh olan
bu “Albastı”, “Al Karısı” bütün Türk kavimlerinde aşağı yukarı aynı isim taşımaktadır: “Al
Karısı”, “Albastı” (garp Türkleri); “Albastı” (bütün orta Türklerde; “Albız” (eski Osmanlı
metninde); “Albıs” (Uranha- Tuba); “Almıs” (Altaylılarda); “Abası” (Yakutlarda) (İnan, 1987, s.
*
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160). Ahıska Türklerinin inancında da Al karısıyla ilişkin inanç elbette vardır. Al - uzak Altaydan
Bosfora kadar bütün Türk dünyasında derin vahimle anılan korkunç varlıktır. (Hacılı, 2014, 47).
Ahıska Türklerinin mitolojisine, folkloruna, etnik tarih ve etnografisine ilişkin kitapların
yazarı ünlü profesör Asif Hacılının “Ahıska Türkleri Türkiye ve Azerbaycan Türkleri arasında
geçiş konumunda duran özgü etnografik gruptur” tasarrufundan konuşma yaparak makalemizde
Ahıska Türklerinin Al inancını karşılaştırmalı şekilde ulaştırmaya çalışacağız.
Efsanelerde, masallarda ve mitolojik düşünce geleneklerinde halk inançları diğer janrlarla
kıyasla daha derin ve tam belirtiliyor. Prof. Asif Hacılı bu tür inançların doğa unsurlarıyla (su,
rüzgar, ateş vb.), özellikle Al Karısı, Hızır, Mataur, Nazar, iyi ve kötü niyetli ruhlarla, cinlerle vb.
mitolojik personajlarla bağlantılı olduğunu yazıyor (Гаджиев, 2007, 17).
Al Karısı lohusanın ciğerini çıkarıb yiyen, yeni doğulmuş çocuklara zarar veren kötü
amaçlı ruhdur. Anadoluda, Erzincanda bu varlığın adı Al Karısıdır. Azerbaycanda ise ona Hal
Anası, Hal Avratı, hatta Hal Ninesi diyorlar. Aslında Al Karısı ile diğer Türk halklarındakı Al
ruhlu varlıklar aynı işlevi taşırlar. Hatta bundan önce Yozgat inanışlarındakı Al Karısı ile ilgili
araştırmamızda bu ruhun yörelerdeki inanışlarda, efsanelerde aynı işlevi taşıdığını gördük. Fakat
onlara has özellikler de az değil. Muharrem Kaya “Şamanist Türk Mitolojisinin Erzurum
Efsanelerindeki izleri” makalesinde “Al Karısı”nı şöyle alnatır: “Al Karısı”adını taşıyan on iki
efsanede, Ioğusa kadınların ciğerlerini yemek, kız çoçuklarını da boğmak isteyen, kuru soğana
yaklaşmayan, AlIah’ın adı anılınca kaybolan, iğne batırılarak yakalandıgında eve bereket
getiren, ev işlerini gören, Al Ruhu anlatılmıştır (Kaya, 2006, s. 567).
Araşdırmalarımız sırasında anlaşıldı ki, ahıskalılar hem Al Karısı, hem de Hal Anası
isimlerinden kullanırlar. Ahıskalıların inançlarında Al karısı çeşitli cildlerde görünüyor.
Genellikle, ciltten-cilte girme tüm mitolojik varlıkların esas özelliğidir. Esasen kedi cildinde olan
Al insanların ciğerlerini götürüyor.
Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde Hal Avratının kedi, keçi, kadın
şekilleri vardır. Hatta küçük kız şeklinde olan Hal Anası ile ilgili inançlar vardır. Bu da Hal
Anasının kılık değişme fonksiyonunu gösteriyor. Al Karısı her kılığa girebilen olağanüstü bir
yaratıktır (Kara, 1993, s. 65).
Al, Albastı, özellikle de Alkarısı, Alanası, Alkızı gibi isimler bu varlığın kadın olduğunu
gösterir. Cin, peri, şeytan olarak tasavvur edilen bu ruh; köpek, kedi, oğlak, buzağı, tilki, örümcek,
kuş, gelin, erkek, kefenli ölü, cadı, kıl ve nihayet insan ile hayvan özelliklerini bir arada
bulunduran insan-hayvan şekillerinde görülmektedir ve çoğunlukla kırklı loğusa ve bebeklere,
nadir olarak hamile gelin, güvey, erkek, yolcu ve atlara musallat olan bir ruh veya hastalık olarak
dile getirilmektedir. Adı geçen ruh, çoğunlukla cadı kadın kimliğiyle kendini göstermektedir
(Acıpayamlı, 1974, s. 75).
Ahıskalıların “Eyilerden olan gelin” efsanesinde bir köylü su kenarında karşılaştığı bir
kızla evlenir. Bu kızın yoğurduğu hamur kurtarmaz, taşarmış. Kadın cildinde olması, erkeğin ona
su kenarında rastlaması, kadının elinin bereketli olması özellikleri tıpkı Al karısında da var. Fakat
efsaneden anlaşılmaktadır ki, bu kız eyelerdendir, yani peridir.Acaloğlu “vaktiyle Al Tanrının
ululuğunu kaybederek, alçak çalarlar alıp, tapınışın, saygının yerini kinin, korkunun tuttuğunu,
Al tanrının Al ruhuna- Hala dönüştüğünü” yazıyor (Acalov, 1983, s. 254).
Efsanede hamurun bitmediyini gören kişi, kızı arayıp bularak hamurun taşdığını söyler.
Peri gelin siyah tavuğun tırnağını o hamura batirmakla hamurun taşmayacağını söyler. Gelin
dediği gibi yaptıkdan sonra gerçekten de hamur azalır. Fakat o zamandan sonra gelini hiç kimse
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göremezmiş (Hacılı, 2009.s. 215). Halın bişirdiyi hamur azalmıyor. Olağanüstü bir yaratık olan
Al Karısı çirkin yaradılışlı ve bereket getiren bir yaratık olarak tasvir ediliyor. Alkarılarının eli
açık ve bereketliymiş. Al Karısının bulunduğu evlerde bereket olurmuş, her şey çok olurmuş
(Sakaoğlu, 1976, s. 145).
Belirtelim siyah tavuk mevzusuna bir çok inanclarda rastladık. Siyah tavuk Erzincan’da da
anlatılan efsanelerde karşımıza çıkmıştır. Erzincan’da Al Karısının pişirdiği ekmeğin azalması
için teknenin üzerinden siyah tavuk geçirermişler. Hatta Al Karısı teknenin üzerinden geçerse
hamurun azaldığına inanarmışlar (Kara, 1993, s. 60; 61; 62; 64).
Al karısının bastığı kişiye neler oluyor? Bu mesele ahıska türklerinin inancında farklıdır.
Al basan “erüşik” adlanır. “Al Basan’ın dili düşüyor, rengi kararıyor, titriyor, yani “ərişük”olur
ve sonunda ölüyor”. (Hacılı, 2014, s. 47-48). Eğer Hal Anası lohusa kadını uykuya verse kadın
uyanmazmış. Kırklı bebeğe süt verirse bebek zehirlenirmiş ( K.k.Tahir Kukulov). Ahıska
inanclarına göre, “toprağa kaynar su döksen “erüşik” olursun, dökmezden önce “Bismillah”
söylemek lazımdır (Hacılı, 2009, 179). Al basmış annenin eteğine arpa döker, kırmızı at getirer,
eğer at etekden arpayı yese, at ölür, yemese kadın ölür. Alın bastığı lohusanı Al atın altından da
geçirer - at veya kadın ölürdü.
Alın bastığı ve erişmiş kişiyi kurtarmak için “al gəmügi”(al kemiyi) ve “al boncuğu”
kullanılıyormuş. “Al boncuğu”nun lacivert ve sarı- kahveyi rengleri olur. “Çoçuk bu boncuğu
tam bir yıl üzerinde taşımalıdır ve onu suya salıb suyunu içirirler (Hacılı, 2014, s. 47-48). Al
gemügü deniz kabuğuna benzer, yumruk boyda olurmuş. Al gəmügünün kökeni hakkında Gülcan
ninenin konuştuğu rivayet ilginçtir. Fergana faciasından sonra Özbekistan’dan Saatlı rayonunun
Ahundov kolxozuna göç etmiş pulateli Gülcan nine Süleyman kızı (Kuşolardan) bu olayın kendi
büyükannesinin başına geldiğini söyüyor. Gülcan ninenin anlattığına göre, nineleri hamile zamanı
dağda imiş. Göç zamanı herkes gidiyor, kardeşleri nineni dağda yalnız bırakıp diyorlar ki, bu gece
dur, şeyleri götürelim, sabah gelip seni de alırız. Büyükanneye hançer (gama) veriyorlar ki,
gerekirse, kendini korusun. Gece iken nine doğur. Sonra başını katmak için oturup çorap dokuyor.
Bu arada Al güzel kız şeklinde yukarıdan inip gelip oturur, odunları alıp ninenin çorap tohumağını
taklit ediyor. Nene bu kızın Al olduğunu anlar, gamanı alıp Al kızın boynunu vurur. Alın leşindən
ateş açılır. Bu külün içinden “Al gəmügi” (Al kemiyi) toplarlar. “Al gemügü”nü ( kemiyi)
hastanın üzerinden geçirer ve boynundan asardılar. Azerbaycanın Saatlı ilinin Şirinbey köyünde
yaşayan ğortubanlı Mollaosmangillərdən Şefi Abbas kızı (1904) konuşurdu ki, söylenene göre,
Al gelip dayımın bahçesinden meyveleri yiyormuş. Başka bir rivayete göre, eve girmiş Alı ağ ile
tutmak oluyor. (Hacılı, 2014, s. 48)
Kırklı çocuğa Al dokununca ona Mataur geçer. “Mataur- kırmızı böcek şeklinde varlıktır,
çocuğun kundağını açınca tabanından, başka bir yerinden delip vücudundan çıkar. Bazen 4-5
yaşına kadar çocukta kalır. Çocuğu mataurun etkisinden kurtarmak için, mataur vücuttan
çıktığında tutmak, ezip suya katmak ve çocuğa içirmek gerekir. O zaman çocuğa hiç bir şey olmaz
(Hacılı, 2009, s.178). Al Karısının yeni doğmuş bebeklere zarar vermesi işlevi Kara Umayda
vardır. Kara Umay ölüm meleyi hesab ediliyor. Türk mitolojisinde iki Umay’ın mevcut olması
düalizm anlamına gelmez. Bu sadece mitolojik varlığın tarihi gelişim sürecinde çeşitlenmesinden
ve kutublaşmış şeklinden başka bir şey değildir (Bayat, 2007, s. 50). Kara Umay zarar getirirse,
Umay çocukların koruyucusudur. Potapov yazıyor ki, Hakasiyada doğduğu andan yürüyüb
serbest konuşana kadar, yani 3yaşına kadar çocuğun canına Umay denir. Bebek uykuda iken
gülerse diyorlar ki, Umayla konuşuyor, aglayarsa Umay onu birkaç süreliğine terk etti diyorlar.
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Kumandinlerde çocuk ana rahmine düştüğü andan itibaren onunla beraber Umay da peyda olur.
(Potapov, 1973, s. 4; 7).
Çocuğu Mataurdan korumak için boynuna lacivert çiziğ- çiziğ boncuk takar, kapıya kırmızı
horoz bağlayarlar. Anneye hamur mayası, yılan külü, simsara adlı acı ot kökünü karışdırıb
içirerler. “Huto taşı” adlı daşı da ezip suya katar ve bebeye, annesine içirerler ki, mataurdan
kurtulsun (Hacılı, 2009, s.178).
Aynı zamanda, bu taş halk hekimliğinde geniş kullanılıyor. Ahıskalıların söylediğine göre
huto/huti taşı bir çok deri hastalıklarının dermanıdır (Kaynak kişi- Tahir Kukulov).
Al Karısı, sahip olduğu boncuklardan güç alarak bebeklere ve yeni doğum yapmış
kadınlara musallat olmaktadır. Al Karısı, boynundaki kolye veya sahip olduğu boncuklar ele
geçirilince, korkuyla bunları alan kişiye yalvarmaya başlar. İran ve Azerbaycan anlatmalarında
bu kişi kadındır; ancak Anadolu anlatmasında boncukları alan bir erkektir (Karini, 2013, s. 69).
Doğumla ilgili inanışlarda bebeği Hal annesinden korumak için çeşitli yollardan
konuşuluyor. “Kırklı bebeğe” Erüşk” çarpmasın diye beşiğine Kur’an, demir eşya, bıçak, ekmek
koyarlar. Kırklı çocuk olan evin kapısına zincir, demir eşya atarlar, Al horozu bağlarlar, evde
üzerlik yakarlar, avluda ocak kalarlar (Hacılı, 2009, s. 179)
Al inancına aid olan diğer varlığa ahıskalılar Cemecüre diyorlar. Aynı zamanda,
Cemecürenin diğer adı Karakuradır. Yaşar Kalafata göre, Al Karısı Kara iyelerin bir tezahürüdür.
Kara kötülükleri temsil eden iyedir1. Kara-kura: Erzurum ve Erzincan yöresindeki inanışlara göre
bu tabiatüstü güç, albastı gibi lohusalara musallat olan, onları korkutarak, ciğerlerini söküp
götüren bir varlıktır (İnan, 1987, s. 262).
Cemecüre kedi gibidir, göze adam gibi, at gibi görünüyor, ağır olur, özellikle adam uyurken
adamı basıyor. Ondan korunmak için dışarıda yattığın yerin çevresine dairesel çizgi çekip üç kez
“Qulhvallah” okur, “Allah hayırlı sabahlar versin” söylerler, o zaman gelmez (Hacılı, 2009,
s.178).
Yukarıda Mataurun çocuğa tabanla geçdiyini söyledik. Aslında taban Al karısına yakın
olan özellikdir. Al karısının tabanları ters olurmuş. Azerbaycan’ın İsmayıllı ilçesinde Hal Anası
Kırmızıdaban yani, “kırmızıtopuk” da adlanır. Aynı zamanda Hal Anasının bir başka adı
Memebedüşdür. Anlamı “memesi çiyninde” demekdir. Malumdur ki, Al Karısının, Hal Anasının
memeleri çok uzundur. O sağ memesini sol çiynine, sol memesini sağ çiynine çarpazlaştırıb
geziyor. Fonksiyonlara baktığımızda Kırmızıdaban da, Memebedüş de Hal Anası ile aynı
belirtileri ve işlevi taşıyor. O da göğüslerini omuzlarına atıp dolaşıyor. O da su kenarında yaşıyor.
Krımızıtabanın Hal Anası olduğunu isbatlayan “taban” kelimesidir. Çünkü Halı ele
geçirdiklerinde “nehlet topuğuna”, “hala (teyze) topuğuna” ifadesi kullanılmaktadır. Halı
bırakırken onun topuğunu dağlıyorlar. Görünür, Halın sihri topuğundadır. Halın topuğu tersine
olur. “Halın toprakda kalan ayak izlerinden topukların önde, parmakların arkada olması apaçık
görülmektedir (Hüseynova, 2016, s.423).
İnanclarda Al Karısı, Hal Anası yedi yıl çalıştırılıyor. Bildiğimiz gibi 7 rakamı
numerolojide sakral rakamdır. Ramazan Gafarlı mitolojide yedi rakamını şöyle anlatır: Dünyanın
önemli boyutları toplam yedidir: 4 (yeryüzünün dört yönü) + 1 (merkez) + 1 (üst) + 1 (alt kısım).
“Yedi” sayısının geniş yayılmasının nedenini tam olarak dünyanın yapı parametreleri ile koordine
ediyorlar (Gafarlı, 2013, s. 25).

1

Kalafat Y, Türk halk inançlarında “Kara”, s. 275-284 http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/kalafat.pdf
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S. K. Vitoşnev “Rakamların magiyası” eserinde rakamların magik gücüne çeşitli nitelikler
ait etmiştir. Vitoşneve göre yedi - zafer kalitesini yansıtır(Vitoşnev, 1999, s. 36). Al Karısı da
gerçekten tam “7” yıl sonra onu ele geçiren insana galip gelip kaçıp gidiyor. Karmaşık yapılı
eserler yaratırken halk, öncelikle, “yedi” rakamının sanatsal imkanlarından yararlanmıştır: yedi
elçi, yedi büyücü, yedi aptal, yeddiatlı araba, yeddibaşlı dev vb. imgeler masal ve epos arsasını
daha da güzel yapmıştır (Gafarlı, 2013, s. 42).
Sonuç

Azerbaycan’da yaşayan ahıskalıların Al inancı daha çok Azerbaycan ve Anadoluda
rastlanan Al inancına benziyor. Ahıskalılar Ala hem Al karısı, hem de Hal anası diyorlar. “Al
gemüğü”, Huto taşı inanclarına ahıskalıların inancında rastladık. Ama Aldan korunmağın diğer
yolları bazıları hariç diğer türk halklarının inançlarında rastladığımız yollardan farklı değildir.
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UKRAYNA’DAN GETİRİLEREK ERZİNCAN’A YERLEŞTİRİLEN AHISKA
TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL YAPISININ İNCELENMESİ: TÜRK
KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ
A CASE STUDY OF AHISKA TURKS CULTURAL STRUCTURE WHO WERE
BROUGHT FROM UKRAINE AND SETTLED IN ERZİNCAN: TRACES OF TURKISH
CULTURE
Ozan Arif KESİK*
Tuba DUMAN**
Özet
Kültür her bilimin kendi bakış açısına göre araştırıldığı için kültürün tek bir tanımı
bulunmamaktadır. Buna karşın en genel tanımıyla kültür, toplumların kaybetmek istemediği hafızasıdır.
Bu çalışmanın amacı birçok zorunlu göçe maruz kalan ve Erzincan Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska
Türklerinin kültürel özelliklerini ne kadar koruyabildiğini, Türk kültürünün izlerinin tespit edilmesidir.
Araştırmanın genel amacına ulaşabilmesi için farklı zamanlarda yerinde gözlem, derinlemesine
mülakat ve odak grup yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda Erzincan’ın Üzümlü ilçesi ve Geyikli köyüne
6 kez arazi çalışması yapılmıştır. Türk Kültürünün izlerini araştırdığımız bu çalışmada Türklerin sürgün
edilmesi, savaşlar içerisinde kalması, başka birçok kültürün içerisinde kalması durumunda bile kendi
kültürünü koruduğu ve kaybetmediği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak Erzincan’a yerleştirilen
Ahıska Türklerinin toplumsal uyumunun artırmak, kendi kültürlerini sürdürülmesi için Erzincan’da
festivaller, toplantılar, söyleşilerin yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Kültür, Türk Kültürü, Erzincan.
Abstract
Culture has no one unique definition because it has been investigated according to own viewpoints
of any sciences. None the less, culture is the memory of societies they do not want it to disappear, in the
most general sense. The purpose of this study was to determine the tracks of Turkish culture and to what
extent Ahıska Turks who were exposed to several forced migration and settled to Üzümlü district of
Erzincan province protected their cultural characteristics.
In order to achieve the general purpose of the study, on-site observation, in-depth interview and
focus group methods were performed at different times. Within this framework, field studies were held for
six times to Üzümlü district and Geyikli village of Erzincan province. It was concluded in this study in
which we investigated the tracks of Turkish culture that even the Turks have been exiled, stayed in wars,
and lived in several other cultures, they protected their culture and did not let it disappear. In addition, it is
necessary to organize festivals and meetings in Erzincan in order to increase the social adaptation of the
Ahıska Turks resident in Erzincan and provide them to maintain their own cultures.
Keywords: Ahıska Turks, Culture, Turkish Culture, Erzincan.
1. Giriş

Kültür ilk defa 1793 yılında Almanca bir sözlükte yer almış karmaşık bir kavramdır
(Williams, 1993). Birçok farklı bilim dalı tarafından kullanılan bir kelime olması dolayısıyla, her
bilim alanı kendi bakış açısına göre tanımlamalarda bulunmuştur. Bir diğer ifadeyle, üzerinde
uzlaşılabilecek tek bir tanım yapmak imkânsızlaşmaktadır. Antropolog Wiessler kültürü ‘halkın
yaşam tarzı’ (Turhan, 1987) olarak ifade etmişken, bazı sosyal bilimciler de ‘öğrenilmiş davranış
kalıpları’ (Bozkurt, 2014) şeklinde tanımlamada bulunmuştur. Coğrafyacı Harris’e göre ise kültür
*
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‘bir nüfus ya da toplumun öğrenilmiş düşünce ve davranış özelliklerinin tümüdür’ (Harris &
Ullman, 1945). Buna göre, kültürün en yaygın ve sık karşılaşılan tanımı olarak ‘bir grup insanın
ortak hayat tarzı’ ifadesi kullanılabilir. Bu durumda, bahsi geçen ortak hayat tarzı başka grupların
hayat tarzından ayrışmakta ve böylece özgün kültürel öğeler karşımıza çıkmaktadır (Tümertekin
& Özgüç, 1997).
Coğrafya biliminde kültürel coğrafya terimi, ‘fiziki mekân insanı en fazla etkileyen
etmendir’ görüşünü savunan deterministlere karşı olarak ortaya çıkmıştır (Kayserili, 2014).
Kültürel coğrafya insanların hayatı ile ilgili bilimsel yaklaşımda bulunan, kültürle ilgili konuları
sebep sonuç ilgisinin yanı sıra, duygular, olaylar, olgular ve sembollerle araştıran bir bilim dalıdır
(Schein, 2004). Bu tanımlardan yola çıkararak coğrafyanın kültür ile ne derece bağlı olduğu ve
insanlara ne kadar etki ettiği tespit edebilir. Kültür, adeta toplumların kaybetmek istemediği
hafızasıdır.
Ahıska Bölgesi günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde, Türkiye’ye yaklaşık 15 km.
mesafede Türkiye Ermenistan sınırının birleştiği yerin kuzeyinde bulunmaktadır (Şekil 1).
Toplam 3728 mil2’lik alana sahip olan şehir, karayoluyla Tiflis, Batum ve Türkiye’ye
bağlanmaktadır (Aydıngün, Harding, Hoover, Kuznetsov, & Swerdlow, 2006).
Ahıska 2700 yıllık Türk yurdudur (Kurt, 2014), Ahıska Türkleri 1944 yılı kasım ayına
kadar Ahıska’da yaşamışlardır (Aydıngün, 2013). Ahıska Türkleri 1944 yılından sonra büyük bir
çoğunluğu Özbekistan olmak üzere (55.500 kişi), Kazakistan (11.000 kişi) ve Kırgızistan (20600
kişi ) ülkelerine zorunlu göçe tabi tutuldular (Buntürk, 2013). Ahıskalı Türklerin sürgün hayatı
Özbekistan’da uğradıkları katliamlar sebebiyle bitmemiş, Özbekistan’dan Azerbaycan,
Krasnador (Ukrayna) ve Amerika’ya zorunlu olarak göç ermişlerdir (Kurt, 2014; Akpınar, 2016).
2014 yılında patlak veren Ukrayna ayrılıkçıları ile Rusya arasında meydana gelen savaş sebebiyle
iki taraf arasında kalan Ahıska Türklerinin Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın talimatlıyla
iskânlı göç kapsamında Türkiye’ye getirilmesine karar verilmiştir (Orhan & Coşkun, 2016).
Ukrayna’da yaşayan Ahıska Türklerinin Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilmesi 2015 Aralık
ayından sonra olmuştur. Erzincan İl Göç İdaresi’ne göre Ağustos 2016 tarihine kadar Üzümlü
ilçesinde 1234 Ahıskalı yerleştirilmiştir. Erzincan ilinin Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska
Türkleri genellikle Ukrayna’nın Donetsk şehrinden gelmişlerdir.

Şekil 2. Ahıska Bölgesi

Şekil 3. Erzincan’a gelen Ahıska Türkleri

Araştırma konusuyla ilgili literatür incelemesi yapıldığında, Ahıska Türkleri ile ilgili
birçok çalışma olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalar genellikle tarih, sosyoloji ve coğrafya bilim
dalları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ahıska Türkleri ile ilgili Giresun Üniversitesi ve Hitit
Üniversitesi 2014 yılında Uluslararası bir sempozyum düzenlemiştir. Ayrıca Erzincan

UKRAYNA’DAN GETİRİLEREK ERZİNCAN’A YERLEŞTİRİLEN AHISKA TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL… • | • 501

Üniversitesi 2017 yılında yine Uluslararası bir sempozyum düzenleyecektir. Bununla birlikte
coğrafya alanında Iğdır (Alım, Doğanay, & Şimşek, 2006) ve Çanakkale (Kahraman &
İbrahimov, 2013), Erzincan (Orhan & Coşkun, 2016) Türkiye’ye göç eden Ahıska Türkleri
hakkında yapılan makale çalışmaları bulunmaktadır.
Çalışmanın amacı, Erzincan’ın Üzümlü İlçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin başlıca
kültürel özelliklerini belirlenmesi, geçmişten günümüze kadar kültürel birikiminin tespit
edilmesidir.
Bu amaç doğrultusunda cevaplanacak sorular aşağıda sıralanmıştır.
Ahıska Türkleri, göç ettiği yerlerde kendi kültürünü ne kadar koruyabilmiştir?
Ahıska Türklerinin günümüzde mevcudiyetini devam ettiren geleneksel kültür unsurları
nelerdir? Bu kültür unsurları gelecek nesillere nasıl aktarabilir?
Araştırmanın hipotezi; Türk kültürünü göçün, baskının, savaşın, mesafenin
değiştirmeyeceğini ve kültürünü hangi şartta olursa olsun yaşayabileceğini, gelecek nesillere
aktarabileceğini ortaya koymaktır.
Anket sorularının altında her ne kadar da çalışmaya ekleyeceğiniz bir yorum var mı diye
sorsak da; anket sorularının Ahıska Türklerini yönlendirdiği ve kısıtladığı aşikârdır. Ayrıca
yapılan çalışma Ahıska Türklerinin giyim kuşamı, atasözleri, düğün ve ölüm merasimleri,
geleneksel tedavi yöntemleri, batıl inançları ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmayı diğer
çalışmalardan ayıran en önemli özellik, günümüzde kültürel coğrafya çalışmaların çok az olması
ve birçok sürgünün, savaşın içerisinde kalan bir toplumun kültürel özelliklerini nasıl
değişmediğini gün yüzüne çıkaran bir çalışma olmasıdır.
2. Yöntem
Araştırmanın genel amacına ulaşabilmesi için farklı zamanlarda yerinde gözlem,
derinlemesine mülakat ve odak grup yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda Erzincan’ın Üzümlü
ilçesi ve Geyikli köyüne 6 kez arazi çalışması yapılmıştır. Ailelerle yapılan görüşme yaklaşık 50
– 60 dakika sürmüştür (Şekil 3).

Şekil 4. Anket çalışması ve derinlemesine mülakat

Nitel ve nicel araştırma tekniklerinin kullanıldığı bu araştırma, karma araştırma yöntemine
uygun olarak yapılmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında; kültür, göç, Ahıska Türkleri hakkında
detaylı araştırma yapılarak kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Genellikle yaşı fazla olan Ahıska
Türklerinin kaldığı evler tespit edilip, çok sayıda açık uçlu sorularla derinlemesine mülakat
çalışması gerçekleştirilmiştir.
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Yapılan anket çalışmasında 11 soru sorulmuş, bu soruların 7 adeti düğün ve ölüm
merasimleri, geriye kalanlar ise atasözleri, batıl inanç ve geleneksel tedavi yöntemleri ile ilgilidir
(Şekil 4).

Şekil 4. Anket Soruları

3. Bulgular
Yapılan çalışmada toplam 148 kişi ile görüşülmüştür. Bu kişilerin %51 Erkek,% 49 ise
bayandır. Görüşme yapılan kişilerin yaş durumuna bakıldığında ise 60 ve üstü en fazla görüşülen
grup olduğu tespit edilmiştir.

49%

51%

Erkek
Bayan

Şekil 5. Ankete katılanların dağılımı

3.1. Kız isteme, Çeyiz Sergileme ve Düğün Merasimleri
Ahıska Türkleri evlenmek isteyen kişi babasına evlenmek istediğini beyan edemez ama
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genellikle annesine anlatır ve annesi babasına haber verir. Daha sonra kız evine gitmek kızı
istemek için elçi denilen aracılar bulunur. Elçilerle birlikte kız istemeye gitmeden erkek tarafının
ailesi kız evinden kızı görmeye müsaade ister. Kız tarafı eğer müsaade verirse erkek tarafı kızı
görebilir. Kız damat olacak adayı görüp beğenirse ailesinden gün alınır. Kız tarafının verdiği
günde (genellikle Cuma gecesi) erkek tarafı elçi ile beraber kız evine gider. Kız tarafı kesinlikle
ilk istemede kızını vermez. Kız isteme merasiminde kız tarafı erkek tarafına kızını verene kadar
herhangi bir ikramda bulunmaz.
Evlenmeden önce kızın çeyizi damada para karşılığı satılır. Ayrıca çeyiz evden çıkınca
erkek tarafından para istenir. Gelinin çeyizi herkese gösterilir ama erkek tarafına tamamı
gösterilmez.
Ahıska Türkleri evlenirken düğün esnasında aşağıda sıralanmış olay örgüsü gerçekleşir.
- Düğün günü damadın babası ve kirvesi mutlak orada olur. Damadın babasının
olmadığı zamanlarda kıvra baba yerine koyulur.
- Gelini evden kaynata çıkartır.
- Gelin evden çıkarken eline pirinç verilir, beline ekmek bağlanır.
- Gelinin etrafında küçük kızlar oynatılır.
- Gelin saygı gereği eşi hariç kimseyle çok konuşmaz.
- Yengesi küçük kızlara gelinin saçını taratır ve ayna tutturur.
- Bayanlar gelini oturtarak etrafını sarar ve geline şu soruyu sorarlar.
o Dilini mi keselim sözünü mü?
o Kaynana cevap verir. - Dilini kesin dilsiz olsun.
- Gelin düğünde yemek için izin ister izin verilirse yemeğe oturur.
- Gelinin kuşağını erkek kardeş bağlar, erkek kardeş yoksa kız tarafının ailesinden
bir erkek bağlar.
- Gelin selam verirken yarı asker selamı verir, temenni alır.
- Gelin arabadan inerken 2 tane tabak konur ona basarak kırar arabadan iner.
- Damat bacaya çıkar ve para veya şeker serper gelinin üzerine.
- Kapının üstüne bal sürülür, gelinin evliliği tatlı geçsin diye.
- Gelinin sağ ayakkabısına az, sol ayakkabısına çok para konulur.
- Sandık üstüne oturulup kapı tutularak bahşiş alınır. Kayınpederden de para alınır.
Yeni ailenin çocukları olursa kız ailesi bebeğin bütün ihtiyaçlarını karşılar. Bebek ilk
doğduğunda yıkanır ve kulağına ezan okunur. Türklerin çok eski geleneklerinden olan beşik toyu
yapılır. Beşik toyu bebeğin doğumunda tıpkı düğün gibi kutlanır. Bebek erkek olursa 2, kız olursa
1 tane kurban kesilir. Bebeğin kırkı çıkınca mevlit okunur. Bebeğin kırkı çıkıncaya kadar
akşamları bebeği görmeye kimse gidemez. Ayrıca 40 gün boyunca eve et getirilmez, eğer
getirilirse bebeğin boynu tutmayacağına inanılır.
Ahıska Türklerinde ölüm adetleri İslam inancına göre yapılır. Ölü yıkanır ve cenaze namazı
kılınır. Ölü kendi evinin banyosunda ailesi tarafından yıkanır. Ölü gömülürken ağıtlar yakılır.
Cenaze evinde 3 gün yemek pişmez. 3 gün boyunca komşular tarafından acı ekmek getirilir.
Cenazenin 3. Günü ölünün kıyafetleri yıkanır. Ölünün gömülmesinde 1 hafta sonra kazma kokusu
dağıtılır. Ölünün kırkı çıkana kadar (40 gün geçmesi) her Cuma gecesi ruhuna Kuran okunur. 40
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gün televizyon açılmaz. 40 gün bütün aynaların üzeri örtülür. 40 gün boyunca ölünün kaldığı
odanın lambası açık kalır. 40. Gününde ise ölünün ruhuna mevlit okunur, yemekler dağıtılır.
Ayrıca ölünün ruhuna 52. Gününde ve her sene mevlit okunur.
3.2. Ahıska Türklerinin Geleneksel Tedavi Yöntemleri
Ahıska Türklerinin günümüzde kullandığı ve hastalıkları tedavi ettiği belirlenen birçok
geleneksel tedavi yöntemi bulunmaktadır.
- Şeker ve tansiyon hastalıklarına zerdeçal ve yoğurt iyi gelir.
- Baş ağrısında başa haşlanmış lahana ve patates bağlanır.
- Ayağa bir şey batması durumunda yara üzerine hamur ve bal sürülür böylece
yaranın mikrop alması önlenir.
- Üst solunum yolları enfeksiyonlarında hastanın sırtına keçi yağı sürtülür, sıcak
taş konulur. Ayrıca tedavi için kızgın külü bir kabın içerisine koyup hastanın göğsüne ya
da sırtına konulur. Süt ve bal içirilerek boğaz ağrısı azaltılır. Ayrıca lahanaya bal sürülüp
boğaza koyulur
- Öksürük için siyah turpu oyup içine bal konulur ve hastaya yedirilir. Nar kabuğu
kaynatılır, eşek sütü içirilir. Ayçiçek yağı ısıtılır hastanın sırtına ve göğsüne sürdürülür.
- Soğuk algınlığına karşılık gazete üzerine bal sürülüp, hastanın göğsüne konulur.
Isırgan otu çayı yapılır.
- Göbeği düşen çocuğun, kişinin göbek deliğinde oklava çevrilir, parmakla da
yapılabilir
- Ateşi çıkan hastanın koltuk altına, ayaklarına ve başına sirke sürülür. Ayrıca
yoğurtla ıslatılmış bez hastanın karnına ve başına koyulur.
- Alt solunum yollarında eğer sorun varsa kuşburnu kökü kaynatıp içilir.
- Çok ağlayan çocuğa tütün suyu içirilir. Ayrıca kibritin ucu ezilip suya karıştırıp
hastaya içirirler.
- İshal için külde yumurta pişirilir, pişirilen yumurta ıslak bezle soğutulur sonra
hastaya yedirilir.
- Kızamık olan kişinin çevresi kırmızı çiçekle süslendiğinde hastalığı geçer.
- Ayakları ağrıyan kişinin ayakları temiz mazotla yıkanır.
- Bel ağrısı olan kişinin beline bal sürülür.
- Diş ağrısı için akasya ağacının kabuğunu alıp kaynatılır. Kaynatılan su ağızda
gargara yaparak diş ağrısı azaltılır.
- Karın ağrısı için üzüm yaprağını hastanın karnına konulur.
- Güneş çarpmasını geçirmek için anla ve enseye buz konulur. Böylece burundan
kan akar ve güneş çarpması geçer
- Çocuğu olmayan bayanlar için bir kaba yumurta çırpıp keçi kılı koyulur.
Sonradan çırptığı karışımı bir beze koyarak dualarda kadının beline bağlanır. Böylece
yakın zamanda kadının hamile kalacağına inanılır.
3.3. Ahıska Türklerinin Batıl İnançları
Her kültürde olduğu gibi Ahıska Türklerine ait batıl inançlar bulunmaktadır. Bu inançlar
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aşağıda sıralanmıştır.
-

Evde huzursuzluk olmasın diye evin belirli alanlarına şeker dökülür.

-

Sabun ve acı biber elden ele verilmez.

-

Ekmek tek elle kesilmez.

-

Gece tırnak kesilmez. Kesilen tırnak yere değil ateşe atılır.

-

Elden ele bıçak verilirken sapıyla verilir.

getirir.

Güne başladığın zaman ilk gördüğü kişi sana uğur ya da uğursuzluk

Nazar için kapı ağzına diken asılır ki gözü olanın gözüne batsın. Kapı
önüne mısır kurusu, üzerlik otu ve nal asılır nazar değmesin diye. Kurban gözü nazar
için saklanır. Nazar değdiğine inanılan kişiye banyo yaptırılır. 3 defa yıkanır. Yeni
doğan bebeği nazardan korumak için alnına kömür sürülür.
Kapı önüne süpürge dik koyulmaz, yan yatırılır. Akşamleyin ev dışarıya
doğru değil ocağa doğru süpürülür ki bereketi gitmesin.
-

Arabayla giderken önünden kedinin geçmesi uğursuzluktur.

Adamın önünden kadın geçmez yolunu kesmez. Boş kovayla kadın
erkeğin önünden geçerse adamın rızkı azalır.
-

Boş kovayla arabanın önünden geçilmez.

-

Sabahları bayanlar erkeklerin arabalarının önünden geçmez.

-

İlk dişini çıkartan bebeğin başından aşağı patlamış mısır dökülür.

-

Kurban eti kediye veya köpeğe verilmez.

-

Al karısından ve kötülüklerden korunmak için yakaya iğne takılır.

-

Akşam ezanından sonra evden tuz verilmez.

-

Hava karardıktan sonra birine süt verilirse içine kibrit yakılır ve atılır.

-

Akşam vakti borç para verilirken elden ele verilmez yere koyulur yerden

-

Akşam ezanından sonra sakız çiğnenirse ölü eti çiğnenmiş denir.

alınır.

3.4. Ahıska Türklerinin Atasözleri
Yapılan arazi çalışmasında aşağıda ki atasözlerine ulaşılmıştır.
-

Gülme eşine gelir peşine.

-

Boş çuval ayakta durmaz.

-

Dilin sadakası hayır söylemektir.

-

At dolanur, kazığını bulur.

-

Ateşle oynama elini yakarsın, eşinle oynama evini yakarsın.

-

Hızlı giden atın pohu seyrek düşermiş.

-

Sakla samanı gelir zamanı.

-

Gelin ata binmiş ya kısmet demiş.

-

Edersin ben için öğrenirsin kendin için.

-

Kaza gözle görülmez.
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-

Kuş yuvasında gördüğünü eder.

-

Anasına bak kızını al, eteğine bak bezini al.

-

Büyüğünü küçüğünü tanımayan Allah’ını da tanımazmış.

-

Kör olsun topal olsun milletim olsun.

-

Üzümü ye bağını sorma.

-

Attan düşen eyerden düşmez.

-

Büyük lokma ye büyük laf söyleme.

-

Anasından önde giden tayı kurtlar kapar.

-

Kızını dövmeyen dizini döver.

-

Ata ananın sözünü tutmayan evlat ulaya ulaya kalır.

-

Namerdin elinden bal yemektense Mert’in elinden zehir iç.

-

Karnının doymadığı yerde açlığından bahsetme.

-

Geçme namert köprüsünden bırak seni su götürsün.

-

Soyunu yitiren soysuz olur.

-

Kızım sana söylüyorum gelinim sen işit.

-

Kurban olayım tipine getirdi avurdu kapıya.

-

Damlaya damlaya göl olur.

-

Bal demeyle ağız ballanmaz.

-

Ev süssüz değirmen tozsuz olmaz.

-

Bal tutan parmak yalanır

-

Su değirmenini su taşımakla bitiremezsin.

-

Keçiyi keçinin, koyunun ayağından asarlar.

-

Keçiden mal olmaz.

-

Bir suya iki kere girilmez.

-

Babası oğluna bir bağ vermiş, oğlu babasına bir salkım kıymamış.

-

Sabahki güneş ısıtmazsa, akşamki güneşte ısıtmaz.

-

Mum dibine ışık vermez.

-

Akan suyun kadiri yoktur.

-

Kimseye ölüm dileme, kendine ömür dile.

-

Kaş koyacam diye göz çıkarma.

-

Minnetle aş yemektense, kuru ekmek iyidir.

-

Tokun açtan haberi yoktur.

-

Eski düşmandan dost olmaz.

-

İşleyen demir pas tutmaz.

-

Atanın sözü, akıllının gözü.

-

İşlemeyen dişlenmez.

-

İyi niyet malın yarısıdır.

-

Kor kora çıt diyirde kendini göremiyir.
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-

Komşunun tavuğu komşuya kaz gözükür.

-

Tatlı dil yılanı yuvasından çıkartır.

-

Eskilerin sözüne değil ayağının tozuna kurban.

-

Namerdin elinden pilav yemektense, merdin yanında aç oturmak iyidir.

-

Peşgeşli atın dişine bakılmaz.

-

Eşeğin yükü olmasa da eşek, insanın giysisi olmasa da insandır.

-

Çok koyunun çok kuzusu, çok kuzunun çok sızısı.

-

Büyük amacın büyük sorunu olur.

-

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş.

-

Oğlan dayıya kız bibiye (halaya) benzer.

-

Akşamın heyrindense sabahın şerri iyidir.

-

Her kimin dağına göre, karını verir mevlam.

-

Adım hıdır elimden gelen budur.

-

Al kapıda, saf kapıda, işin yoksa yat kapıda.

3.5. Ahıska Türklerinin Giyim ve Kuşamı
Ahıska Türkleri geleneksel giyim tarzı ve kullandığımız giysilerin Ahıska Kültüründeki
durumu aşağıda verilmiştir.
Tablo 1. Ahıska Türklerinin Giyim ve Kuşamı
Urba - giysi
Doppi – Bayan sapkası
Ehram – Çadra
Gatha – Altın dizilen gelin baslığı
Gelife – erkek pantalonu
Çoha salvarı – Koyun yününden erkekler
için yapılan dokuma şalvar
Zubun – içerisine pamuk veya yün
koyularak dikilen erkek yeleği
Çivek – ayakkabı
Leçek - Mendil

Kaftan – Elbise
Papag – Erkek sapkası
Gölmek veya cangölmeği – Gecelik
Tavşal – Şal
Arhaluh - yelek
Peştamal – önlük
Çaruh – ayakkabı
Mintan – gömlek
Uçtum - Başörtüsü

Ahıska Türklerini geleneksel olarak giyindiği çok fazla elbise bulunmaktadır. Farklı renkte
elbiseler, farklı merasimler için kullanılır. Örnek vermek istersek; nişanlı kızlar beyaz tavşal,
baba evinden ayrılırken uçtum (kırmızı), uçtum yoksa kırmızı tavşal takarlar. Mavili, kırmızılı
tavşal takanlar yaşça büyük bayanların kullandığı başörtüsüdür.
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Şekil 6. Tavşal (Beyaz)

Şekil 7 Tavşal (Beyaz)

Şekil 8 Tavşal

Şekil 10. Gatha (Gelin başlığı)
Şekil 9. Tavşal

Şekil 12. Ahıskalı kadınlarının geleneksel
başörtüleri

Şekil 11. Gatha

Şekil 13: Uçtum

Sonuç ve Tartışma
Türk Kültürünün izlerini araştırdığımız bu çalışmada Türklerin sürgün edilmesi, savaşlar
içerisinde kalması, başka birçok kültürün içerisinde kalması durumunda bile kendi kültürünü
koruduğu ve kaybetmediği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Düğün, ölüm merasimleri, batıl inançları
vb. kültür inançları sürgün öncesi nasılsa Erzincan’da da aynen devam ettiği tespit edilmiştir.
Ayrıca yapılan görüşmelerde Ahıska Türklerinin duru bir Türkçesi olduğu tespit edilmiştir.
Ahıska Türklerinin kültürlerinin oluşmasında İslam inancının etkisinin büyük olduğu tespit
edilmiştir.
Öneriler
Ahıska Türkleri her ne kadar da kültürel özellikler bakımından Türk ve İslam kültüründe
olsalar bile Erzincan’da bazı kültürel uyumsuzluk yaşamaktadırlar (Orhan & Coşkun, 2016). Bu
kapsamda aynı iki halkın bir olduğunu, beraber olduğunu belirten çalışmalar yapmak
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gerekmektedir. Ahıska kültürünü tanıtacak festivaller, toplantılar, söyleşilerin yapılması
gerekmektedir.
Yapılan arazi çalışmalarının sonucunda Ahıska Türkleri Erzincan’ın Üzümlü ve Geyikli’de
yerleştirilen alanlarda kendi kültürlerini yaşatmak, düğünlerini, toylarını gerçekleştirmek için bir
sosyal tesis istemektedirler. Bu sosyal tesisisin yapılması hem kültürün paylaşılması ve yeni
nesillere aktarılması için çok önemlidir.
Bu çalışmada elde edilen geleneksel tedavi yöntemleri özellikle alternatif tıp için çok
değerlidir. Günümüzde gittikçe artan bir şekilde kullanılmaya başlanan alternatif tıp yöntemlerine
Ahıskalı Türklerin yapmış olduğu tedavi yöntemleri eklenmeli ve detaylı olarak incelenmelidir.
Türk Kültürü’nün birçok zor durumda kalmasına rağmen neden değişime uğramadığını
tespit etmek için birçok bilim dalının (sosyoloji, psikoloji, tarih, antropoloji vb.) araştırma
yapması gerekmektedir.
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AHISKA TÜRKLERİNE AİT YEMEK KÜLTÜRÜNÜN FÜZYON MUTFAĞA
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
AHISKA TURKS BELONGING TO THE CUISINE FUSION CUISINE
INVESTIGATION OF THE EFFECT
Mehmet Levent KOCAALAN*
Özet
Ahıska Türklerinin yaşadığı Ahıska bölgesi, 1829 yılına kadar Osmanlı sınırları içerisinde
bulunuyordu. Bu tarihten sonra Ahıska Türklerinin yarısı sınırı geçerek Türkiye’ye geldi, diğer yarısı ise
Gürcistan‘da kaldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Ahıska Türklerinin bir kısmı 1944 yılında Stalin
tarafından Orta Asya‘ya sürülerek: Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan‘a yerleştirilmiştir. Aynı ırktan
fakat farklı medeniyetlerde yaşama şansı bulan Ahıska Türklerinin kendilerine ait zengin bir mutfak kültürü
bulunmaktadır. Aynı zamanda değişik ülkelerde yaşadıkları için, yaşadıkları yörenin yemeklerinin
güzelliklerini kendilerine adapte etmişler ve Son zamanlarda ülkeler arası kültürel entegrasyonda önemli
katkıları olan füzyon mutfak kültürünün temelleri Ahıska Türkleri tarafından atılmıştır.
Bu çalışmada, Ahıska Türklerinin yaşam biçimleri ve yemek kültürleri incelenerek, Gürcistan,
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yemek kültürlerinin nasıl entegre edildiği incelenecek ve
profesyonel füzyon mutfak ile ilgili bir çalışmanın olup olmadığı konusu incelenecektir. Ahıska Türklerine
ait yemek kültürünü içeren bir restoran kültürü oluşturulacaktır. Bu füzyon mutfak vasıtası ile kurulacak
füzyon restaurantlarda, her kültürün esintilerini taşıyan “Kültürlerarası Füzyon Restaurant Projesi” model
olarak sunulacaktır. Bu projede Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerin kültürünü tanımlayan ve SWOT
analizi ile üstün oldukları konular belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Füzyon, Entegrasyon, Girişimcilik.
Abstract
The Ahiska Turks were in the Ottoman territory until 1829. After this date, half of the Ahiska Turks
crossed the border and came to Turkey while the other half stayed in Georgia. During World War II, some
of the Ahiska Turks were driven to Central Asia by Stalin in 1944: Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
Ahiska Turks, who have the same racial but different civilizations, have a rich culinary culture of their own.
Because they live in different countries at the same time, they adhere to the beauty of the food they live in.
And the foundation of fusion cuisine culture, which has been a major contributor in the cultural integration
between the countries recently, was laid by Ahiska Turks.
In this study, it will be examined how the food cultures of Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and
Uzbekistan are integrated by examining the lifestyles and food cultures of Ahiska Turks and whether there
is a professional fusion kitchen worker. A restaurant culture will be formed that includes the food culture
of Ahiska Turks. This fusion will be presented as a model of “Culturally Fusion Restaurant Project” which
will be installed in fusion restaurants that will be installed by kitchen, and each culturally inspired. In this
project, defining the culture of Ahiska Turks and their country with superior topics in the context of the
SWOT Analysis will be determined.
Keywords: Ahiska, Fusion, Integration, Entrepreneurship.

1. Ahıska Türklerinin Tarihçesi
Ahıska Türkleri, Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1829 yılında tazminat olarak Çarlık
Rusya’ya verilinceye kadar, şu an Gürcistan topraklarında yer alan Ahıska bölgesinde yaşayan
Türk asıllı Müslüman nüfusa verilen addır. Bu olaydan sonra Ahıska Türklerinin yarısı sınırı
geçerek Türkiye’ye geldi, diğer yarısı ise Gürcistan‘da kaldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında
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Ahıska Türklerinin gençleri savaşa katılmak için cepheye gitti, geride kalan eşleri, çocukları ve
yaşlı Ahıska Türkleri ise 1944 yılında Stalin tarafından iki saat içinde tren vagonlarına
doldurularak, kapalı tren vagonlarında Orta Asya‘ya sürülerek: Kazakistan, Kırgızistan ve
Özbekistan‘a yerleştirildi. Bu sürgünün Stalin’in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme
operasyonunun bir parçası olduğu Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra açıklanan arşivlerde ortaya
çıkmıştır.[kaynak belirtilmeli] Aynı kaderi paylaşan Kırım Tatarları ve Ahıska Türklerinin bu
hazin sürgününde binlerce insan yolda öldü. 1945 yılında savaş bittikten sonra savaştan dönen
Ahıska Türkleri de ailelerinin sürgün edildiği bölgelere gönderildiler. Sovyetler Birliği’nin son
yıllarında, Özbekistan’ın Fergana vadisinde yaşayan Ahıska Türkleri, 1989 yılında, etnik bir
gerilim sonrasında büyük bir şiddete uğradı ve bölgedeki nüfusun büyük bir kısmı Özbekistan‘dan
göç etmek zorunda kaldı. Azerbaycan, 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana vadisindeki şiddetten
kaçan Ahıska Türklerinin bir kısmını kabul etti ve topraklarına yerleştirdi. Sonrasında Ermenistan
ve Karabağ‘dan sürülen Azerbaycan Türkleri nüfusuyla ilgili sorunlar ortaya çıktığından
yerleştirme işlemi tamamlanamadan 1994 yılında durduruldu.
Gürcistan, 1990’larda etnik olarak Gürcü kökenli olan Meshileri ülkeye yerleştireceğini
duyurdu. Bu karar, Samtshe-Cavaheti bölgesinde yaşayan Ermeniler arasında tepkiye yol açtı.
Öte yandan Türkiye, az sayıda Ahıska Türkü, ülkenin doğusuna yerleştirildi. Rusya
Federasyonu‘nun Krasnodar bölgesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Rus Kazakların Türk karşıtı
tepkileriyle yüz yüze kaldı, bu yüzden Krasnodar‘daki Ahıska Türklerinin 9.000 kadarı ABD‘nin
çeşitli kentlerine yerleştirildi.
1999 yılında Gürcistan, Avrupa Konseyi‘ne üye olurken Ahıska Türklerinin geri
dönüşleriyle ilgili yükümlülük üstlenmiştir. Buna yükümlülüğe göre Gürcistan, 1999’dan itibaren
üç yıl içinde Ahıskalıların dönüşlerini başlatacak ve 12 yıl içinde, yani 2011 yılında dönüş
işlemini bitirecekti. Eğer Gürcistan süre sonunda yükümlülüğünü yerine getirmezse Ahıska
Türkleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘ne dava açabilecek ve bu yolla vatanlarına dönmeyi
talep edebileceklerdi. Ama üste belirtilen sorunlar ve engeller yüzünden herhangi bir geri dönüş
gerçekleşemedi.
Gürcistan Ahıska Türklerinin geri dönüşüne şartlı izin vermiştir. Şartlardan birincisi,
geleceklerin sadece Ahıska bölgesine değil, tüm Gürcistan topraklarına yerleşmeleridir. Gürcistan
bu şartı, Ahıskalıların bölgeden 91 bin kişi çıkmasına karşın bugün dönecek olan rakamın çok
olması ve bölgenin bunu kaldıramayacağı savına bağlamaktadır. İkinci şart, Türklere verilecek
kimliklerde Türk ve Müslüman yazmayıp Gürcü ve Hıristiyan yazacaktır. Gürcistan’ın bu şartının
altında ise bölge halkının aslında Türk olmayıp, Meshi denen Gürcüler olduğu, zamanla ve zorla
Osmanlılar tarafından Müslüman yapılarak Türkleştirildikleri savı yatmaktadır. Beş ilçe ve 200
köyden meydana gelen Mesheti bölgesinde şu an daha çok Gürcüler ve Ermeniler yaşamaktadır.
100’e yakın köy ise Türklerin sürgününden günümüze kadar hala boştur.
Haziran 2002’de Krasnodar‘da bulunan Ahıska Türkleri seslerini duyurabilmek için açlık
grevi yapmışlardır. Krasnodar‘da yaşayan Ahıska Türkleri, ‘yasa dışı mülteciler’ olarak
adlandırılmakta ve yeni bir sürgüne gönderilmeleri istenmektedir.
Gürcistan parlamentosu uzun bir çalışma sonrasında 2007 yılında Ahıska Türklerinin
Gürcistan’a dönmelerini ön gören bir yasayı kabul etti. Ancak çalışmalar yeterli olmamakta,
sürgünden önce Ahıska Türklerine ait olan mal varlıklarının Ahıska Türklerine iadesi Gürcistan
hükümeti tarafından bazı ekonomik gerekçeler gösterilerek engellenmektedir. Herhangi bir geri
dönüş gerçekleşmediği gibi, malları ve mülkleri elinde bulunduran yerel Gürcü ve Ermeni halk
da bu geri dönüşe karşı çıkmaktadır.
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2. Füzyon Mutfak
Dünyada ‘fusion cuisine’ olarak bilinen mutfak kültürü, Türkçe’ye ‘füzyon mutfak’ olarak
geçmiştir. Füzyon, kelime olarak karışma, birleşme anlamına gelir. Yani en net ve kısa haliyle,
füzyon mutfak için, farklı mutfak kültürlerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir ‘sentez’
diyebiliriz.
Füzyon mutfak derken, dünya mutfaklarından detayların bir araya getirilip
‘kaynaştırılarak’ ortaya yeni ve nispeten farklı lezzetler çıkarılmasından bahsediyoruz en basit
haliyle.
Uzakdoğu’ya ait bir yemeğin, Güney Amerika’ya ait bir pişirilme yöntemiyle hazırlanmış,
Fransız soslarıyla sunuluyor olması mesela, füzyon mutfağına sağlam bir örnektir.
Füzyon mutfağı, yemek konusunda isim yapmış olan Gurme kişiler gözünden
incelendiğinde, çok eğlenceli bir çalışma alanı olduğu söylenmektedir. Füzyon mutfağın özünde,
beceri ve yaratıcılık yatmaktadır. Mutfak şefleri tarafından sürekli yeni tarzlar gerçekleştirmek
için çabalanması, her Şefin ustalığını belgeleyebilmek için bir fırsat teşkil etmektedir. Füzyon
mutfağı sayesinde her şef, yeni ürünler sunmak için, yoğun ARGE çalışmaları yapmaktadır.
Ahıska Türkleri gibi çok uluslu bir toplumun, mutfağı da çok uluslu olduğundan, farklı
kültürlerden beslenen yemeklere aşina olunması, füzyon mutfağın temellerini oluşturmaktadır.
Hem yüz ölçümü olarak geniş, hem de mevsimsel açıdan düşünüldüğünde çeşitlilik gösteren
yiyeceklere sahip Ahıska Türklerinin yaşadığı yerler olan Türkiye, Gürcistan, Kazakistan
Kırgızistan ve Özbekistan mutfaklarının üstün özelliklerinin Ahıska mutfağına çeşitlilik olarak
yansıtmıştır. Kültür olarak Ahıska Türkleri olarak doğan bir toplumun, dünya mutfaklarında yer
etmiş ülkelerin mutfaklarından esinlenerek, sıra dışı ürünlerin bu çeşitliliğin oluşmasını
sağlamaktadır.
Kazak Mutfağı: İnsanların var olan bugünkü yemek kültürleri geçmişteki yemek
kültürlerinin bir aynasıdır. Bir kültürde en yavaş değişen öğe, yemek öğesidir. Kazak Türklerinde
yemek kültürü, yüzyıllar öncesindeki yaşam biçimiyle, ekonomiyle, hatta komşularla etkileşimle,
aynı zamanda gelenek ve göreneklerle şekillenen bir öğedir. En son olarak yemek kültürünün
oluşmasında din unsuru da önemlidir. Kazaklar geçmişten gelen yemek kültürlerini
korumuşlardır. Bunun en önemli nedeni Kazakların kültürel kimliklerine sahip çıkmalarıdır.
Türk milletinin en büyük özelliği misafirperver olmasıdır. Bu Türk’ ün varoluşundan beri
olan bir özelliğidir ki Orhun Kitabesinde bile bunu görebilmekteyiz. “Türk milleti az idi
çoğalttım, açtı doyurdum, çıplaktı giydirdim, kuşattım” diyerek Göktürk Hakanı, Türklerin
cömertlik ve misafirperverliğini tarihe kaydetmiştir. Türk geleneğinde yabancı birinin yemeğini
yemenin veya yabancı birine yemek yedirmenin sonucunda insanlar arasında “tuz-ekmek hakkı”
oluştuğuna inanılır. Türklerde “tuz-ekmek hakkı” deyimi; dostluk, bağlılık minnettarlık, şükran,
vefa, samimiyet, fedakârlık, mertlik, dürüstlük, cömertlik ve misafirperverliğin sembolleşmiş bir
ifadesidir. Bugün olduğu gibi çok eskiden beri de Kazakların en belirgin özelliklerinin başında
konukseverlikleri gelir. Kazak yerleşim yerinde konuklar saygın bir şekilde ağırlanır, keçeden
yapılan yurtların şeref köşesine oturtulur.
Konuklara önce kımız, şubat yada ayran; sonra sütlü, kremalı çay, borsak, kum üzüm,
irimşik ve kurt ikram edilir.
Ziyafet sofralarında önce koyun ve at etinden yapılmış iştah açıcı yiyecekler ikram edilir.
Bunlar kazı, sujuk, jal, jaya, suryet, karta, kaburgadır. Bunların yanında hamurdan yapılmış yassı
ekmek getirilir. Kazakların en popüler yemeği kazak yöntemiyle pişirilen ettir. Hayvanın uygun
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yerlerinden büyük parçalar halinde haşlanarak hazırlanan etler sofraya bütün olarak getirlir.
Güneyde ev sahibi eti küçük parçalara ayırarak konuklarına ikram eder. Kuzeyde bu görev sofrada
bulunan en saygın konuğudur.
Özel yemekler içerisinde Kazak misafirperverliğini yansıtan en önemli yemek konakaşıdır.
Konakaşı: Kazak geleneğine göre konakaşı kabına kesilip pişirilen hayvanın başı ve kalça
kemiği, kaburgası ve aşıklı ilik kemiği konulur.
Kırgızistan yemek kültürü: Orta Asya’ da yaşayan her Türk boyunda olduğu gibi Kırgız
yemek kültürüne de coğrafik etkenler şekil vermiştir.
Yoksul ve orta halli köylüler büyük ölçüde çorba türünden sulu yemeklerle beslenmektedir.
Bilindiği gibi sulu yemekler az malzeme ile çok insanı doyurmak özelliğine sahiptir. Ülke
genelinde bu türün en yaygın örnekleri Maksım ve Carma’dır.
Maksım: Arpa ununun ve döğmesinin kaynamış suda pişirilmesiyle yapılan bir yemektir.
Carma: Ahşap havanda dövülmüş, kaynamış suya atılarak kurutulmuş arpa ve buğdaydan
yapılan bir çorbadır.
Talkan: Kavrulmuş ve kırılmış arpa, buğday ve mısır ununun süte, yoğurda ya da suya
karıştırılmasıyla yapılır.
Köce Çorbası: Süt ya da ayran karıştırılmış buğdaydan yapılır. Bu çorbaya bazı durumlarda
et de katılarak zenginleştirilmektedir.
Kırgızistan’ın güneyindeki yerleşme birimlerinde bu yörede yetiştirilen aşkabak adı
verilen bir kabak türünün önemli yeri vardır. Bu kabaktan yapılan birçok yemek çeşidi
bulunmaktadır. En yaygın kullanımı çorbaya katılması, açılmış hamur parçalarına kıyma ilave
edilerek pişirilmesi, kızartılmış et yanında yenmesidir.
Kırgız mutfağında ekmek de önemli bir yer tutar. Burada kömöç ya da nan da denilen
ekmek tüketilir.
Kömöç. Nan: Kazanda ya da iki tava arasında pişirilir. Güneyde ise çamurdan yapılmış
tandırlarda pişirilir.
Özbekistan Mutfağı: Özbekistan mutfağının en büyük özelliği Dünya mutfaklarındada
tanınıyor olmasıdır. Özbek pilavı Dünyaca bilinmekte ayrıca Türkiye’ dede çok sevilmektedir.
M.Ö. 4. yüzyılda, Büyük İskender zamanından bu yana yapılan, her bir aşçının kendi bulduğu bir
özelliği ekleyerek zenginleştirdiği ve bu nedenle bir “sanat” diye nitelendiren pilavın pişirimi,
bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de, hepsinin ayrı bir lezzeti, ayrı bir özelliği bulunuyor.
Pilav yapımında ana malzemeler değişmiyor. Yani, pirinç, et, yağ, havuç, soğan ve çeşitli
baharatlar bütün bölgelerde kullanılıyor. Bölgesel özelliğine göre ise içine ayva, kuru üzüm ve
çeşitli sebzeler ilave edilebiliyor.
Dimlama: Sebzeli bir et yemeğidir. Mutfaklarında sebzeyi ağırlıklı olarak kullanılır.
Çay: yeşil çay ve kara çay çok içilir.
Katık: Ayrana katık denir.
Nan dedikleri ekmeği yenilir.
Türk mutfağı, Osmanlı’nın mutfağını miras almaktadır. Osmanlı mutfağı da Türk, Yunan,
Balkan ve Ortadoğu mutfaklarının birleşimi ve saflaştırılması olarak tanımlanabilir. Türk mutfağı
ayrıca Batı Avrupa mutfağından olduğu kadar bu mutfaklardan ve diğer komşu mutfaklardan
etkilendi. Osmanlılar, Orta Asya’dan Yoğurt gibi geleneksel Türk unsurları, kendi ülkelerindeki
çeşitli yemek pişirme geleneklerini ile etkilendikleri Orta Doğu mutfağıyla birleştirdiler. Osmanlı
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İmparatorluğu, gerçekten koskocaman bir teknik özellik dizisi yarattı. Bu durum Osmanlı
İmparatorluğu’nun Osmanlı yemeklerinden küçük parçalar ve örnekler içerdiği çeşitli
bölgelerinde gözlemlenebilir. Tamamı alındığında, Türk mutfağı homojen değildir. Bir taraftan
ortak Türk yemekleri ülkenin boydan boya ucunda bulunabilirken, ayrıca bölgeye özgü yemekler
de vardır. Karadeniz bölgesinin mutfağı (Türkiye’nin kuzeyi) mısır ve hamsi balığına dayanır.
Güneydoğu-Urfa, Gaziantep ve Adana kebapları, mezeleri ve hamur işine dayalı tatlıları; baklava,
kadayıf ve künefe ile meşhur olmuştur. Ege bölgesinde zeytin ağacı bol bol yetiştirilir. Zeytinyağı,
bu bölgede yemek ve salatalarda yoğun olarak kullanılır. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve
Akdeniz Bölgesi sebzeler, otlar ve balık bolluğu ve çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Orta
Anadolu, kendine özgü keşkek, mantı (özellikle Kayseri) ve gözleme gibi hamurlu yemekleriyle
meşhurdur.
Gürcü mutfağı, Gürcistan‘ın ulusal mutfağıdır. Avrupa ve Ortadoğu mutfaklarını
etkilemiş hem de bu mutfaklardan etkilenmiştir. Ayrıca Gürcü mutfağı yörelere göre de
farklılıklar gösterir. Çok acı veya baharatlı olmayan, Gürcistan yemekleri et, hamur işleri, köfte,
sebzelerden oluşuyor. Ceviz, nar ve sarımsak, peynir, fasulye, patlıcan, ıspanak ve erik gibi şeyler
sık kullanılıyor. Yaz aylarında ise, genellikle yemeklerde taze kişniş yaygın bir biçimde
kullanılıyor.
Verimli Gürcistan topraklarından elde edilen şeftali, erik, armut ve üzüm gibi meyveler ile
narenciye ürünleri de sık olarak tüketilmektedir.
Hinkal : Gürcü mutfağının göz bebeği olan hinkal, bildiğimiz mantıdan daha da büyük
hazırlanıyor. Türkiye’de mantı, İtalya’da ravioli, Çin’de wonton, Rusya’da pelmeni olarak
görülen et dolgulu haşlama hamur işine Gürcistan’da Hinkal deniyor. Genellikle elle yenir, sade,
sarımsaklı yoğurt ve sosla hazırlanıyor.
Haçapuri : Gürcü dilinde haço bir tür peynir, puri ise ekmek anlamına geliyor. Haçapuri,
pişmek üzereyken fırından çıkarılıp üstüne yumurta kırılır ve 5 dakika daha fırında tutulur. Sıcak
hamur kokarken, kenarlarına tereyağı sürülür. Haçapuri’nin unutulmaz lezzeti de bol tereyağı ve
peynirden gelmektedir.
Sulguni Peyniri : Batum civarında üretilen en meşhur peynirlerden biri. İnek sütünden
yapılır ve tuzsuz olduğu için gayet hafif bir tadı vardır.
Gürcü Şarapları : Gürcü şaraplarının, dünyaca ünü bulunmaktadır. Şaraba dair 7,000 yıllık
kalıntılar nedeniyle, şarabın doğduğu yer olarak anılmaktadır. Özellikle yarı tatlı kırmızı şarapları,
dünya şarap literatüründe isim sahibi bulunmaktadır. 521 üzüm çeşidi olan Gürcistan, dünyanın
en eski şarap ülkesi. Şarabın yoğun olarak üretildiği yerlerin başında Kakheti ve bu bölgenin
başkenti Telavi geliyor. ‘Muzukani’ en kaliteli Gürcü şaraplarından. Dünyaca ünlü bir diğer
Gürcü şarabı ise ‘Kindzmarauli’.
Tavuklu Yemekler : Gürcü mutfağında daha çok beyaz et tercih edilir, bu yüzden tavuk
yemeklerinin özel bir yeri ve bol çeşidi vardır. Tavuk etinin ayrılmaz parçası da ceviz ya da cevizli
soslardır.
Harço : Gürcülerin milli çorbası olan Harço, pirinçli şehriye çorbasına benziyor ancak
içinde kuşbaşı et var. Ayrıca üzerinde kişniş otu yaprakları kullanılır.
Lobio : Barbunyadan yapılan lezzetli bir yemektir. Yaygın olarak mısır ekmeği ve turşu ile
yenir.
Ponçiki : Amerika ve Avrupa’da yoğun olarak tüketilen Donut’a benzeyen bir tatlı
çeşididir. Ponçiki, Türkiye’de yapılan Pişiye benzeyen bir çeşit tatlıdır. İçine krema veya reçel
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konularak da yenilmektedir.
3. Sonuç
Ahıska Türkleri, 1829 tarihinden itibaren ana yurdundan ayrılarak, çeşitli ülkelerde
yaşamışlardır. Ahıska Türklerinin yaşadığı yerler olan Türkiye, Gürcistan, Kazakistan Kırgızistan
ve Özbekistan kültürleri ile kendi kültürlerini sentezleyerek, son zamanlarda dünyada çok popüler
olan füzyon mutfak felsefesini tarih boyunca uygulanmıştır. Bu nedenden dolayı tarih boyunca
birbiri ile yakın siyasi, kültürel ve ekonomik işbirliği içerisinde olan ülkelere entegre olan Ahıska
Türkleri, ülkelerin ve kendi mutfaklarının gelişmelerini sağlamıştır. Ülkelerin siyasi bakış açıları
dışında, ülke halkları, birbirlerinin kültürlerini hep öğrenmek istemişlerdir. Ahıska Türklerinin
yoğun olarak bulunduğu Türkiye, Gürcistan, Kazakistan Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerde,
azınlık olarak Ahıska Türkleri yaşamaktadır.
Bu nedenden dolayı bu bildiride, “Ahıska Türkleri Füzyon Mutfak Konsepti” ile, Ahıska
Türklerine özel, fakat Türkiye, Gürcistan, Kazakistan Kırgızistan ve Özbekistan mutfak
kültürlerini de içine alacak şekilde bir füzyon mutfağın oluşturulması hedeflenmektedir. Ahıska
füzyon mutfağı sayesinde, azınlık olarak yaşanan ülkelerin büyük illerine konsept restaurantlar
kurulduğu takdirde, tüm ülke halkları arasında birbirlerinin kültürlerini daha iyi tanıma fırsatı
yaratılacaktır. Ülke halkları, birbirlerinin kültürlerini tanımak için, diğer ülkeye gitme
zorunluluğu bulunmayacaktır. Birbirlerinin kültürlerine ısınan halklar, birbirlerini daha iyi
tanıyacaklar ve zaman içerisinde birbirlerinin kültürlerini daha iyi benimseme şansına sahip
olacaklardır. Füzyon mutfak sayesinde birbirlerine sempati duyarak, zaman içersinde birbirlerinin
kültürlerini benimseme fırsatı bulacaklardır.
Bu teorik çalışma projelendirildiği taktirde, azınlıkların ve azınlıkların yaşadıkları ülkelerin
özgün kültürleri belirlenecek ve konsept mağaza haline getirilerek, kar merkezli bir uygulama
haline getirilebilecektir. Bu projenin amacı, bu beş ülke ve Ahıska Türkleri arasında kültür
birliğinin oluşturularak, ülke halklarının diğer ülke kültürlerini tanımak amacı ile diğer ülkelerin
oluşturdukları “Ahıska Füzyon Restaurantlar”da ülkelerarası sosyo-kültürel entegrasyon
sürecinin hızlandırılarak, ülke halklarının birbiri ile daha sıkı iletişim halinde olmasını
sağlamaktır.
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NAHÇIVAN VE AHISKA TÜRKLERİNDE ADETLER VE İNANCLAR
THE CUSTOMS AND BELIEFS IN NAKHCHIVAN AND AKHISKA TURKS
Asef ORUCOV*
Özet
Azerbaycan’ın ayrılmaz hissesi olan Nahçıvan’ın adet-enenlerinin, hususile halk takviminde,
merasimlerde, ulu Türk yurdu olan Ahıska ile ne kadar benzer olduğunu görüyoruz. Ahıska Türkleri
fevral/şubat ayına gücük (küçük) diyorlar. Ahıska Türklerine göre gücükte yani şubat ayında xıdırellez
atlanır, kime yetişse Allah taala ona yardım eder. Nahçıvan yöresinde de fevralın 9’unda kiçik çillenin yarı
оlduğu günde Hıdır bayramı adıyla bir merasim yapılır. Halkın inacına göre, Xıdır Nebi bayramı, Xızır
(as)’ın ve İlyas (as)’ın şerefine kutlanır.Ahıska Türklerinde mart ayı aynı adla anılır. Halk arasında yapılan
gözlemlere göre altı günlük koca nene fırtınası olur. Bu devir Nahçıvan yöresinde Nоvruz bayramından 20
gün geçtikten sоnraya, yani aprel/nisan ayının 10’una kadar оlan zamanı içine almaktadır. Ahıska
Türklerinde kasım ayına koçayı derler. Halk arasında, “Koçi katallar tavara, hogur/ögür alsın tavar.” sözü
yaygındır. Nahçıvan yöresinde hayvancılığa bağlı olarak kasım ayı kоçkarışan ve koçayı derler.
Anahtar kelimeler: Nahçıvan, Ahıska, Hıdır bayramı
Abstract
There are many similiar features between the customs and traditions, specially folk calenders and
ceremonies of inseparable part of Azerbaijan, Nakhchivan and ancient Turkish land Akhiska. Akhiska turks
named February gujuk (little). According to Akhiska turks` beliefs in February khidirallaz rides his horse,
whom he reahces God helps that man.On the 9th of Februaryan interesting ceremony is holding named
Khidir holiday in Nakhchivan region in the middle of little chilla. According to the people`s belief Khidir
Nabi holiday is celebrated on the Honour of prophets Khizir and Ilyas.In Akhiska turks March is in the
same name. There is a belief among the people which named old grandma stormy and lasted during six
days. İn Nakhchivan this period is proper to the 10th of April, 20 days after Novruz holiday.Akhiska turks
named November as kochayi (the month of ram). The expression of “the rams must be include to the flock”
is widely spread among people. In Nakhchivan region connected with cattle-breeding November is named
gochgarishan or gochayi.
Keywords: Nakhchivan, Akhiska, Khidir holiday

Tarihte zaman zaman vuku bulan Rus-Türk muharebeleri neticesinde Türk topraklarının
büyük bir kısmının Rusya’ya kaldığı bilinmektedir. Bu arazilerde yaşayan yerli Türkler de Rus
esaretine maruz kalırlardı.
Rusların zaptettiği bölgelerden biri de Adigön-Ahıska arazisidir. Bu arazilerde yaşayan
muazzam Türk dünyasının ulu boylarından, ulu oldukları kadar da en ağır meşakkatlere duçar
olan Ahıska Türkleridir. 1829 yılında Edirne Muahedesi’yle Osmanlı Devleti’nden koparılıp
Rusya İmparatorluğuna ilhak edildikten sonra bu yurd, bu oba, daima meşakkatlere, zulümlere ve
hkksızlığa duçar olmuş, hatta öz yurd, öz el obalarından ayrı düşmüşlerdir.
Bütün bu ağır acılara, bu amansızlıklara bakmayarak öz kimliğini, bu kimliğin içerisinde
olan dilini, dinini, adet-an’anelerini, inançlarını, takvim ve zaman hesaplamalarını, merasimlerini,
aile geçim münasebetlerini korudular ve gelecek nesillere bele ötürdüler.
En eski devirlerden Küçük Kafkas sıra dağlarının başlangıcında yaşayan bu
soydaşlarımızın konuştuğu şive, adet ve an’aneleri, folkloru, medeniyeti kadim Türk yurdu
Borçalı bölgesindeki Azerbaycan Türkleri ve Erzurum, Kars arazilerindeki Türklerle çok
yakındır. Bir tedkikatçı olarak biz Azerbaycan’ın ayrılmaz hissesi olan Nahçıvan’ın adet*

Doç. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademiyasının Nahçıvan Bölümü, Enoqrafiya Bölümün Başkanı
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an’anene, merasim, oyunlarını araştırmakla meşgul olduğumuz için diyoruz ki, bu diyarın birçok
adet-an’anelerinin, hususile halk takviminde, merasimlerde, ulu Türk yurdu olan Ahıska ile ne
kadar benzer olduğunu görüyoruz. Hatta bu iki yurdun talihleri de benziyor.
Bu kader Nahçıvan için de söz konusudur. Nahçıvan’a ait olan Zengezur, Rus Bolşevikleri
tarafından Azerbaycan’dan alınıp Ermenilere verilmesi ile Azerbaycan’dan ayrı düşmüşdür.
Önceden olduğu gibi Ermenilerin bugün de Nahçıvan’a dair iddiaları vardır. Amma sevindirici
haldir ki, her zaman Azerbaycan’ın ve onun ayrılmaz parçası olan Nahçıvan’ın müdafaasına
yakından iştirak eden kardaş Türkiye, bu yardımını hiçbir zaman esirgemedi.
Bütün bunları görerek biz burada iki ulu Türk yurdunun halk takviminde benzer yönleri,
bu takvime uygun olarak yapılan merasimleri, gelenekleri araştırmak istedik.
Evvela kaydedelim ki Ahıska Tüklerinin folkloru hakkında görkemli tedkikatçı Asif Hacılı
geniş araştırmalar yapmıştır. Biz bu yazıda onun araştırmalarından da istifade ettik.
Her bir halkın dünya duyumu hem de etnik takvim ve ölçü miyarlarından ibaretdir. Halk
takvimi, Türklerin etnik şuurunun en maraklı konularındandır. Günler, aylar, mevsimler hakkında
Ahıska Türklerinin tasavvurları son derece orijinaldir ve başkalarının taklidi değildir (Hacılı,
1992, s. 105).
Ay, gün ve hafta adlarında halkın dünya görüşü, zekâsı, inancı ve anlayışı aksediyor. Bu
adların teşekkülünde halkın gözlemleri esastır. Öyle ki halk aya, güne ve saireye kendi alâmetine
göre ad vermiştir.
Ayların adlanmasında ekincilik/çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan halkın takvimleri
benimsediklerini fakat ay adlarında, yaşadıkları coğrafyanın ve medeniyetin tesiriyle çeşitlilik
görülür. Halkımız kadim devirlerden yerli hususiyetlerine göre, yeni teserrüfat fealiyyetiyle bağlı
оlarak ılık, sıcak ve soğuk adlandırmakla iki yere bölmüşdür. Bu bölgünün esasını yerin güneş
etrafında hereketi, оnun yaz ve kış fezasına dahil оlması teşkil eder. Diğer taraftan aynı bölge
insanları köy tarım işlerinin başlayıp bitmesiyle ilgili оlmuştur. Takvimle ilgili adet ve inançları
araştıran tedkikatçılar yerli hususiyetlerine göre оnları esasen iki yere ayrırlar: Yaz-yay, payızkış mevsimleri.
Burada daha çok benzeyen merasim, ay adlarını hem Ahıska Türklerinin, hem de Nahçıvan
halkının materyalleri esasında gözden geçirmek istiyoruz.
Ahıska Türkleri fevral/şubat ayına gücük (küçük) diyorlar. Ahıskalıların fikrince, güç sözü
ağır demekdir. Yani kışın en ağır vakti bu aya tesadüf eder. Lâkin mevcud lügatlerde gücük sözü,
kısa, gödek ay manasında veriliyor. Doğrudan da, fevral/şubatta günler kısalır, geceler uzanır.
Ahıska Türklerine göre gücükte yani şubat ayında xıdırellez atlanır, kime yetişse Allah taala ona
yardım eder. Xıdırellez yoldakileri, çöldekileri himaye eder.
Nahçıvan yöresinde de fevralın 9’unda kiçik çillenin yarı оlduğu günde Hıdır bayramı
adıyla bir merasim yapılır. Halkın inacına göre, Xıdır Nebi bayramı, Xızır (as)’ın ve İlyas (as)’ın
şerefine kutlanır. Eldeki materyallere göre denilebilir ki, bayram çetinlikde insanların yardımına,
imdadına yetişen sıcaklık hamisi оlan Hızır’la ilgili оlup, оnun şerefine kutlanır. Bu, İslâm’dan
önce fоrmalaşmış eski bir Türk inancıdır. M. Seyidоv kaydediyor ki, Xızır, Türk sözüdür. Xız/Xıd
ve ır terkibinden meydana gelmiştir. Yani sıcaklık, kışın bitmesi, yazın karşılanması, sıcakların
gelmesiyle ilgilidir (Seyidov, 1983, s. 106).
Kaydetmiştik ki, yıl iki devreye, yay/yaz ve kışa bölünür. Birinci devre Hızır, ikinci devre
ise Kasım denir. Eski çağlar halk takvimine uygun оlarak sonbaharın birinci ayına Xızrın sоn ayı
da denirdi. İnsanlar daima zorda ve darda kalınca bоz atlı Hızır’ı arzulamış, O da yardımını
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esirgememiş, оnlara yоl göstermiştir. Eski Türk inanç sisteminde Hızır yоlda kalanların
yardımına giden bоz atlı yоl eyesi( yol göstergesi) olarak tasavvur edilmişdir.
Ahıska Türklerinde mart ayı aynı adla anılır. Halk arasında yapılan gözlemlere göre altı
günlük koca nene fırtınası olur. Denildiğine göre martın evvellerinde bir koca nene koyun
kuzusunu yığıb dağa gidermiş. Biri diyor ki “Nene nereye gidiyorsun martın bu soğuğunda?”
Koca nene cavap veriyor: “Martı umruma almadım, cığ cığ oynar yaylağım. Mart ayı bundan
gücenir ve gücükden (şubatdan) bir hafta borc alır, bundan sonra fırtına başlar, nenenin koyunkuzusu kırılır (Hacılı, 1992, s. 106).
Nahçıvan yöresinde ise halk arasında kara yazın 10-15 günü karının merdi veya karının
bоrcu adlandırılmışdır. Karı ve оnun oğlakları/çepiçleri hakkında оlan revayet de bu devre uygun
yaradılmışdır. Rivayete göre, yem ihtiyatı bittiği için kışın çıkmasına sevinen karı, mart çıktığı
gibi çırtma çalıb оynayarak şöyle diyor:
Mart gözüne barmağım,
Çıxdı yaza оğlağım.
Bunu işiten kış, yazdan bоrç alıp karının оğlaklarını kırar. Rivayete göre düşünürsek
görürüz ki, Ahıska Tükleriyle hem-hemen aynıdır. Bu devir Nahçıvan yöresinde Nоvruz
bayramından 20 gün geçtikten sоnraya, yani aprel/nisan ayının 10’una kadar оlan zamanı içine
almaktadır. Ü. İsmail kaydediyor ki, Anadоlu’nun Karabulak bölgesinde Kоca karı sоğuğu mart
ayının 11-18’i arasındadır (3. s. 160). Azerbaycan’ın birçok yerinde mart ayının üç günü Karı
bоrcu diye adlanır. Karabağ’da Nоvruz bayramından sоnra yapılan Dehluze merasiminde de bu
keyfiyyetler özünü kоrumuşdur. A.Gelayeva yazıyor ki, Karaçay-Balkarlarda ilkbaharın Baldıraj
üz deye adlandırılan döneme, bizlerde Kоca karı sоğuğu veya Kışla yazın mücadelesi denilir
(Geleyeva, 2000, s. 118).
Ahıska Türklerinde mayıs ayının 7’sinde fırtınalar başlar ki, halk arasında bu camuşkıran
fırtınası olarak adlandırılır (Hacılı, 1992, s. 107). Nahçıvan’da da halk takvimine göre
hayvancılıkla alakalı оlarak yazın 40’ına kadarki zamana camuşkıran derler. Halk arasında yazın
bu devresinin böyle adlandırılmasını ise camuşun/mandanın yeterince оtlamaması ve havaların
sоğuk geçmesine bağlıyorlar.
Ahıska Türkleri haziran ayına kirez ay diyorlar. Kirez/kiraz Azerbaycan’da gilas şeklinde
kullanılır. Bu ayda kirazlar yetişir. Bundan dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. Nahçıvan’da
bağcılık işlerine uygun olarak meyve deyen ay denilir.
Ahıska Türklerinde orax, biçin, harman ayları mevcuttur ki, bu aylarda mahsul biçilir ve
harman ayında mahsul harmanda dövülür.
Nahçıvanda ekincilikle ilgili halk takviminde yazın ilk ayına biçin ayı (arpa biçini) derler.
Bu ayda arpa ve buğday biçimine başlıyorlar. Tahıl biçiminin evvelinde çiftçiler şadlık ederlerdi.
Biçin merasimi başlayınca çiftçiler, biçinciler birbirine göz aydınlığı verirlerdi. Mahsul yığımı ve
dövülmesi bu ayda başlardı. İnanışa göre biçin vakti kecele/saksağan tayanın/yığının üstüne
kоnub kırıldayarsa, çiftçinin işleri avand (yüngül) оlurdu.
Burada bahsettiğimiz işler adeta yay/yaz mevsiminin ikinci ayında başlayarak bir ay
müddetinde hayata geçirilirdi. Halk takvimine uygun оlarak bu aya hem de harman ayı denilir.
Bu ayda harman üstü’nü, harman bayramı’nı bilhassa kaydetmek lâzım. Bu konuda üstad şairimiz
Şehriyar diyor ki:
Heyder Baba, Mоlla İbrahim var, ya yоx?
Mekteb açar, оxur uşaklar, ya yоx?
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Xarman üstü mekteb bağlar, ya yоx?
Menden axunda yetirersen selam,
Edebli bir selam-mоlla kelam.
Xarman bayramıında, xarman üstüne gelene pay (xermençelik) verilirdi. Buna halk
arasında yemiş hakkı da denilirdi ki, yemiş (kavun, karpuz) verib, buğday alırdılar. Bundan başka
bayram günü kimin tоprağı yоksa, оna yardım/kömek maksadıyla derz (biçilib bağlanılan tahıl
bağı) verirlerdi. İnanca göre, aynı gün hamile kadın xarmandan buğday götürse, onun оğlu
оlacaktır.
Ahıska Türklerinde kasım ayına koçayı derler. Halk arasında, “Koçi katallar tavara,
hogur/ögür alsın tavar.” sözü yaygındır. Nahçıvan yöresinde hayvancılığa bağlı olarak kasım ayı
kоçkarışan ve koçayı derler.
Nahçıvan yöresinde yapılan bu merasim hakkında şu bilgileri verelim.
Kоçkarışan’ı kış/payızın bir ayı gidende ederlerdi. Halk takvimine göre payızın evveli
kоçkarışan olarak adlanır. H. K. Kadirzade yazıyor ki, yakın geçmişe kadar kоçkarışan’a kısaca
kоç ayı derlerdi (Kadirzade, 2007, s. 91). Kayd edelim ki, bazı köylerde kоçkarışan, halk yayladan
döndülten sonra aran/kışlada оlurdu. Ancak bir gelenek оlarak kоçkarışan merasimi esasen
yaylada yapılırdı.
Kоçkarışan tantanalı şekilde kaydedilirdi. İlk önce zayıf ve kоca heyvanlar sürüden
çıkarılırdı. Kоçların sürüye bırakılacağı gün belirlenirdi. Önce şenlik оlsun diye zurna-balaban
sedaları altında dövüşken kоçları dövüştürürlerdi. Döven kоçun sahibine hediye verirdiler.
Kоçların dövüştürülmesinde birinci maksat merasimin şenlikli olması, ikinci maksat ise sağlam
ve gümrah kоçların seçilmesidir. Aynı gün bazı kоçları kırmızı renge bоyayıp boynuzlarına elma,
şeker bağlar, sebet tutardılar. Dоğacak kuzuların erkek оlması için kоçun beline оğlan çocukları
bindirirlerdi. Gelecek kuzuların dişi ve erkek оlması kоçların yaşıyla da ilgilidir. Diyorlar ki erkek
tоklulardan ve iki yaşına gelmemiş kоçlardan daha çоk dişi balalar dоğar. İki yaşından yukarı
kоçlardan genellikle erkek kuzular dоğar. Çоbanlara hediye verilir, hamur böreği pişirilip
götürülürdü.
Halk arasında söz var ki, kоçkarışan çоban bayramıdır. Tоy, düğün altında kоçlar sürüye
katılırdı. Halk arasında оlan inanca göre, kоçun dili kara оlursa dоğacak kuzu dişi оlur. Derler ki
kоçlar sürüye bırakılırken ağ kоyun sürüden ayrılıp kоça taraf gelirse o kış karlı ve sert оlacak.
Yоk eğer kara kоyun ayrılıp gelirse, derler ki, kış mülayim, yumuşak geçecek. Ala kоyun ayrılıb
gelse, kış yarı sert yarı yumuşak оlacak. Diğer bir inanca göre kоçkarışanda ilk defa kara kоç
sürüye taraf gitse, o sene döl bereketli оlacak. Kоçkarışan zamanı bazen yaylaarda çiskin, bоran,
külek/rüzgâr оlurdu. Halk arasında buna kоçbоranı derlerdi. Kоç sürüye bırakılırken dölün mart
ayına düşmesi nazara alınırdı. Kоçkarışanda başka yerden kоç getirip cinsi değiştirmek adeti de
оlmuştur.
İsmail Hazara Türkleri de kоçkatım merasimini payız/kış mevsiminde yaparlardı.
Hayvanlara bu merasimde çоklukla kavun, karpuz verilirdi. Merasime katılanlara da kavun,
karpuz dağıtılırdı (Kalafat, 2007, s. 366). Anadоlu’nun Kоnya bölgesinde kоçkatım merasiminin
hemen sоnrası (25 Ekimde) Tekeçik оyunu оynayarlardı (Kalafat, 2007, s. 294).
Nahçıvan yöresinde bundan sonraki devre kara kış aylarıdır ki, halk arasında bu devir
böyük ve kiçik çılleler olarak adlanır. Kışın girmesiyle alakalı olarak çille merasimi kayd ederler.
Ahıska Türkleri bu döneme kara kış derler. Bu zamanda soğuklar başlıyor ve gücükün
ortalarına kadar devam ediyor. Halk arasında bu soğuklara kahreden savuxlar denir. Bu ay kışın
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en sert zamanıdır.
Nahçıvan yöresinde halk arasında ise “kiçik çıllenin soyuğu tendire katar toyuğu” gibi halk
deyimleri mevcuttur. Kışın en sert günlerine hem de “Kışın kulun/tay salması” devrü denilir.
Uzun kış geceleri, işin az olduğu günlerde Ahıska Türkleri, hayatlarını, tatlı sohbetler ve
rengarenk eğlencelerle süslemişlerdir. Kışın uzun gecelerinde insanlar ısınmak, bu uzun geceleri
geçirmek için ahır otaklarına toplanıp sohbetleşirlerdi. Bunu üstad şairimiz Şehriyar şöyle tasvir
etmiştir:
Kış gecesi tövlelerin otağı
Ketillerin oturağı yatağı,
Buxarıda yanar odun yanağı,
Şebceresi, girdekane, iydesi,
Kendi basar gülüb-danışmak sesi.
Ahıska Türkleri ile Nahçıvan Türkleri arasında aynı olan Çömçe xatun merasimi hakkında
da şunları söyleyebiliriz. Ahıska Türklerinde bu merasim “Könçe xatun ne işder?” adıyla tanınır.
Bu merasim adeta yağmur yağdırmak için yapılan bir merasimdir. Bundan başka Nahçıvan’da
yağmur yağdırmak için Müsella adlı bir merasim yapılır. Ahıska Tüklerinde yağmur yağdırmak
için 10-12 yaşında oğlan ve kız çocukları ellerinde gelin gibi bezetilmiş çömçe/kepçe (könçe)
götürür, köyü kapı kapı gezer, aşağıdaki duayı (yağmur duası) okurlardı:
Könçe xatun ne işder?
Allah’dan yağmur işder,
Yağsın yağsın sel olsun,
Edrefimiz göl olsun!
İnsanlar duanın her bendinden sonra “amin” der, çocukların üstüne su çiler, şirin hediyeler
verirlerdi. Sonra könçe xatunu gezdiren çocuklar çeşmeden ağızlarında su getirir, ocağa
püflerdiler ki yağış yağsın.
Bu mrasimi Nahçıvan bölgesinde muhtelif şekillerde yapsalar da mahiyyet aynıdır. Ancak
Nahçıvan’ın bazı yörelerinde Ahıska Türklerinde olduğu gibi yapılır. Nahçıvan’ın Culfa
bölgesinde kuraklık olunca kız çocuğunu eşşeke bindirip, eline bir su kabı verirlerdi. Bir kişi de
tahta kaşıkla çömçeyi birbirine bağlayıb onun yanında gezerek evlerden isterler. Bir gelenek
olarak şu deyimi söylerler:
Çömçe xatun ne ister?
Allah’dan yağış ister,
Koyunlara ot ister,
Kuzulara süd ister,
Fatmeyi Zehra xanımın eli xamırlıdır,
Birce bay da (qab) su ister.
Gittikleri evde herkes çocukların çömçelerine su döker, tuz, çörek, yoğurt verirlerdi.
Merasim bittikten sonra çömçeyi bahçeye getirib bir meyve ağacına asarlar. Halk arasında olan
inanca göre bundan sonra yağmur yağar.
Nahçıvan’ın diğer yörelerinde ise yağmur yağdırmak için çömçeyi kara eskiye büküb oğlan
çocuğuna verirler. O, kendi gezer. Evlerden onun çömçesine ve üstüne su dökerler. Merasim
bittikten sonra çocuk çömçeye bükülmüş parçayı ‘dilek ağacı’na bağlar, çömçeyi de meyve
ağacına asar (Kadirzade, 2006, s. 97).
Merasimi ve icra olunan ritülleri değerlendirince görürüz ki her iki Türk elinde mahiyyet
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ayniyyet teşkil ediyor ve benzerlik hemen hemen aynıdır.
Nahçıvan ve Ahıska elinde korunmuş bu folklor numunelerinin büyük ekseriyeti genel
Türk kültürünün bir parçasıdır.
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AHISKA MUTFAK KÜLTÜRÜ
CULINARY CULTURE OF AHISKA
Ülkü ÖNAL*
Özet
Türk kültür coğrafyasının önemli kültür merkezlerinden biri olan Ahıska, zengin mutfak kültürüne
sahiptir. Ahıska’nın kültür kuşağı içerisinde yer alan Ardanuç, Posof, Şavşat gibi yörelerin mutfak
kültürüyle de büyük bir benzerlik taşımaktadır. Biz benzerliği ifade ettikten sonra Ahıska’nın zengin mutfak
kültüründen örnekler sunmak, bu kültürün halk edebiyatına yansımalarından da söz edilecektir.
Anahtar kelimeler: Ahıska mutfağı, Gürcistan, Ahıska yemekleri, mutfak kültürü
Abstract
Ahıska, one of the important cultural centers of Turkish cultural geography, has rich culinary culture.
It is similar to culture in the local cuisine such as Ardanuç, Posof, Şavşat which is located in the cultural
belt of Ahıska. After we have expressed similarity, to present examples in Ahiska’s rich cuisine culture,
this culture will be reflected in folk literature.
Keywords: Ahıska culinary, Georgia, Ahıska meals, culinary culture

Ahıska, bugün Gürcistan siyasi sınırları içinde bulunmaktadır. Ahıska’nın, özellikle
Kuzeydoğu Anadolu bölgesiyle köklü tarihsel ve kültürel bağları vardır. Kültürel bütünlükleri
olan insan topluluklarının, tarihsel kaderi farklı olsa da yemeklerinde ortaklıkların olması tabiî bir
durumdur. Bu nedenle Ahıska mutfağı, Kuzeydoğu Anadolu mutfağı ile özellikle Ardanuç, Posof
ve Şavşat ile; sofra duasından, yemek yeme şekline, ekmek ve çörek türlerinden, çorba ve
yemeklerine ve hatta turşularına kadar pek çok benzerlikler göstermektedir.
250 yıl süren Osmanlı döneminde, Kuzeydoğu Anadolu’nun büyük bir kısmını içine alan
Çıldır Eyaleti’nin merkezi olan Ahıska, Abastuban, Adıgön, Ahılkelek, Aspinza, Azgur ve Hırtız
gibi kazaları ve bu kazalara bağlı 200 kadar köye sahiptir.
1828-29 Osmanlı-Rus savaşında Rusların eline geçen Ahıska, Rus idaresinde yaşanan
bütün badirelere rağmen ve Stalin yönetiminin 1944 yılında uyguladığı sürgününe kadar Türk
kimliğini korumuştu. 1828’den itibaren birçok Ahıskalı aile, Anadolu’ya göç etmiş, muhacirlerin
çoğu Ahıska’ya yakın diye, Aras havzasına yerleşmişlerdi. Nitekim 1992’de gelen 200 aile de
Iğdır’a yerleştirilmiştir.
Bugün sınırlarımız dışında olsa da Ahıska’nın, Anadolu’yla kültürel bağı hiç kopmamıştır.
Türk sınırına yaklaşık 15 km. mesafede olan Ahıska mutfağının yemekleri, gerek yemek adları,
gerekse kullanılan malzemeler bakımından, yöresel özelliklerini muhafaza etmektedir.
Ahıska mutfağının, yemek yenmesine kadar, ekmek ve çöreklerinden, çorbalar ve
yemeklerine, süt ve et ürünlerinden turşularına kadar bir çok benzerlik görülmektedir.
1. Mutfak Bölümleri
Aşhane: Giriş katta 4 m2 ebadında bir bölümdür. Yanları taş, üzeri toprak sıvadandır. Serin
olduğu için erzak konur. Büyük güveçlere konan peynir, pastırma burada depolanır. Ahşap
küleklerde yiyecekler konur. Yaylada yapılan yağlar tuzlanıp, ahşap kutulara konarak burada
saklanır.
Yaz Ambarı: Avluda taşların üzerine ahşaptan yapılıp üzeri örtülür. İçerisinde bölmeler
*
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olur. Lazut (mısır), buğday, arpa, çavdar konur. Bir tür dolap şeklindedir.
2. Sofra Duası
“Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim,
Elhamdülillah, elhamdülillah,
Hilezim mafi mezide daimi devlet,
Nesibi cennet, hanelere bereket, geçmişlara rahmet,
Vusüli murat, evliyalardan imdat, Enbiyadan şefaat,
Resulullaha salavat.”
duası ile yemeğe başlanır, dua bitince; “Yarabbi şükür, Elhamdüllillhah, verdiğine şükür.”
denir.
3. Yemek Yenmesi
Geleneksel Ahıska yaşamında yemekler, peşhun denen yer sofrasında, karavan tabir
edilen büyük bir tasa dökülüp, ortaya konan kaptan, tahta kaşıkla yenilirmiş. Toprak çanakta
ninelerin ezdiği kurut ile yapılan çorbalar sahanlarda yenilir, hınkal için, lenger denen küçük bakır
tepsiler kullanılırdı. Yemeğe önce büyükler başlar, yeni gelin veya misafir varsa kadınlar ayrı
yerdi.
4. Ekmek ve Çörekler
Anadolu mutfağında olduğu gibi Ahıska mutfağında da ekmek ve çörekler çok önemli bir
yere sahiptir. Ahıska mutfağındaki ekmek ve çörek çeşitleri şunlardır.
Bişi: Mayalı hamurdan tabak büyüklüğünde parçalar açılır. Kızgın yağda pişirilir.
Cadi bazlaması: Mayasız hamur yoğrulur. Tahtanın üzerinde düzeltilip sacda pişirilir.
Çiriğta: Bir bardak süte üç yumurta ve un katılarak karıştırılır. Sıvı bir şekilde hamur
yapılıp tavada yağla kızartılır.
Feselli: Mayasız hamurdan yapılmış yufka, büyükçe açılıp yağlanır. Eritilmiş tereyağı
serpilir. Rulo hâline getirilip bükülür. Bekletilip, tekrar oklavayla tabak şekline gelecek şekilde
açılır. Ocağın taşına vurularak genişletilir ve sacın üzerinde pişirilir.
Gevrek: Unun içerisine kaymak veya süt konularak yoğrulur. Bir parça alınarak yuvarlak
şekilde açılır. İçerisine şeker konarak ağzı kapatılıp fırında pişirilir.
Ğoyul: Yufka ince ince açılarak yağ serpilir. Altı santim eninde kesilir. Bir uzunlamasına,
bir enine katlanır. Oklavayla azıcık daha açılarak fırında pişirilir.
İçli Kete: Yufka açılır. İçerisine kavrulmuş un koyularak hınkal gibi büzülür. Sonra
oklavayla açılır. Sacda veya tavada pişirilir.
Katmer: Yufkalar ince ince açılır. Tepsiye tek tek yağlanarak konur. Aralarına kavrulmuş
un serpilir. Fırında pişirilir. Pileki katmeri, fırın katmeri, saç katmeri gibi çeşitleri vardır.
Kete: Una maya ve tuz konarak yoğrulur, açılır, yağ sürülür. Bıçakla kesilir. Rulo hâline
getirilir. Yatay şekil verilir. Uçları açık kalırsa yağ çıkmasın diye o kısım da katlanır.
Kulaklı Katmer: Yufka açılıp yağ serpilerek yedirilir. Dört köşesi içeri doğru katlanır.
Dört köşe olur. Fırında pişirilir.
Külleme: Sacayağı olarak kullanılan taşlar kızdırılıp, üzerine şekil verilmiş ekmekler
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konulur. Üzerine içinde közler bulunan kül konularak pişirilir. Bir tarafı pişince diğer tarafı
çevrilir.
Lokum: Una tuz katarak sıvı bir şekilde yoğrulur. Elle sıkılıp çıkan hamur kaşıkla kesilerek
kızgın yağda pişirilir.
Mafiş: Unun içerisine yumurta ve tuz konup yoğrulur. Daha sonra yufka açılır. Üç köşeli
şekilde kesilip yağda pişirilir.
Pileki katmeri: Yufkalar açılır. Pilekinin içerisi ve yufkalar yağlanarak üst üste dizilir.
Yufkaların arasına kavrulmuş un konur.
Punturuş: Una tuz ve maya katılarak yoğrulur. Yuvarlakça şekil verilerek pilekide pişirilir.
Somin: Yuvarlak ekmek.
Şoti: Bazlamanın kalınına denir, ortası delik fırında pişirilir.
Yağlı cadi: Mısır unu, yağ ve sütle yoğrulur, pilekide pişirilir.
Yumri ekmek: Yuvarlak küçük ekmek.
5. Çorbalar
Çinçar çorbası: Isırgan otları temizlenir, yıkanır, haşlanıp ufak ufak doğranır. Bir
tencerede soğan yağda kızartılır. Üzerine ısırganlar yarma ve tuzla birlikte konularak pişirilir.
Başka bir kapta una yumurta kırılır. Pastırma ufak ufak doğranarak eklenir ve çorbaya katılır.
Helle çorbası: Tereyağında un kavrulur, soğuk su eklenerek pişirilir. Üzerine yağ atılır.
Kesme çorbası: Yufka açılır, erişte gibi kesilir. Kaynar suyun içerisine dökülerek pişirilir.
Tavaya bir kaşık tereyağı konur. Soğan ince ince doğranır. Bir kaşık salça konarak kızartılır.
Erişteye katılır, fasulyeli de yapılır.
Sütli Cadi çorbası: Bir tencereye su konarak kaynatılır. Azcık tuz atılır. Bir kapta sütle
mısır unu açılır. Tencerenin içine dökülüp karıştırılır. Çorba kıvamına gelince ateşten alınıp servis
yapılır.
Sütli Pirinç çorbası: Kaynamış suya pirinç konarak bir müddet pişirilir. Daha sonra süt
dökülerek kısık ateşte pişirilir.
Tutmaç çorbası: Mayasız hamura tuz katılarak yoğrulur. Kalınca yufka açılır. İkiye
katlanır. İki parmak eninde şeritler hâlinde kesilir. Daha sonra yatay olarak ince ince doğranır.
Bir tencerede su kaynatılır. İçine tuz atılır. Kesilmiş hamurlar içine dökülerek pişirilir. Ateşten
alınır. Süzme yoğurt veya kurut ezilerek içerisine katılır. Bir kaşık tereyağı tavada eritilir,
içerisine nane ve kesilmiş hamurdan bir avuç atılarak kızartılır. Buna da noğar denir.
6. Yemekler
Aşure: Fasulye, yarma ve mısır pişirilir. İçerisine kaysı, elma kurusu üzüm katıltıp bir
müddet gene pişirilir. Tavaya tereyağı konup soğanla kızartılıp aşurenin üzerine dökülür.
Çerez Hınkalı: Un bir kaba konur. İçerisine iki üç tane yumurta kırılır. Orta kalınlıkta
açılır. Beş santim eninde dikey olarak kesilir. Yatay olarak parmak kalınlığında kesilir. Elle
incelttikten sonra 1 cm. uzunluğunda kesilir. Bir tencereye su konularak ve tuz ilave edilerek
kaynatılır. Piştikten sonra süzülüp tepsiye dökülür. Üzerine tereyağında kızartılmış soğan ve
sarımsaklı yoğurt dökülür.
Ekmek Dögmeci: Bir tencerede tereyağı eritilir. İçerisine buğday veya mısır ekmeği
ufalanır. Bir müddet karıştırdıktan sonra ateşten alınır.
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Ekmek Harşosu: Tencerede yağla soğan kızartılır. Bir kaşık salça konur. Su dökülüp
kaynatılır. Bir kapta yumurta kırılıp çırpılır, içine dökülerek karıştırılır. Ateşten alınıp ayrı bir
kapta küçük küçük doğranmış ekmeklerin üzerine dökülür.
Erişte: Az mayalı hamur orta kalınlıkta açılarak ince ince doğranır. Sıcak fırında kızartılır.
Suda haşlandıktan sonra derin bir kap olan bakır lengere konur. Bir tavada tereyağı eritilir.
Üzerine balla beraber dökülür. Çuma (çökelek)da dökülebilir.
Ğaçapur: Mayalı hamur tabak büyüklüğünde açılır. İçerisine yöresel peynir konarak ikiye
katlanıp sacda pişirilir. Ağzı yuvarlak şekilde kapatılırsa tavada pişirilir.
Hasuta: Kavrulmuş un tencerede kaynamakta olan suya dökülerek lapa kıvamına gelecek
şekilde pişirilir. Bir kaba alınır. Yağ eritilip üzerine dökülür.
Veya tencerede tereyağı eritilip içerisine su koyulup kaynatılır. Bir miktar şeker konur.
İçerisine yavaş yavaş mısır unu koyup, karıştırılır. Muhallebi kıvamına gelince ateşten alınıp
tabaklara konularak servis yapılır.
Tencerede kaynatılmış su bir kaba alınıp ılıklaşması beklenir. Un ve pekmez suya katılıp
karıştırılır. Tavayı ateşe konur, içine mısır unu dökülüp çevrilerek pişirilir. Üzerine eritilmiş
tereyağı dökülür.
Hıdırellez Nezugi: Hıdırellez’de hamur tuzlu olarak yoğrulur. Gençlere yedirilir. Su
içmeden uyunur, rüyasında kim su verirse onunla evleneceği sanılır.
Hınkal: Küçük yuvarlak şekilde yufka açılır. İçerisine kavrulmuş kıyma konur. Ağzı
büzülerek suda pişirilir. Bir kaba alınır. Sarımsaklı yoğurt serpilir. Tereyağında soğan kızartılıp
üzerine dökülür.
Kalın Keş: Mısır değirmende kırılır. Elenip unundan ayrılır. Buna keş denir. Bir tencereye
su konarak kaynatılır. İçerisine keş dökülür. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Lenger
denen bakır kaba alınır. Ortası açılır. Tereyağı eritilerek bu çukura dökülür. Bal veya pekmez
dökülerek de yenir.
Kaymaklı: Kaymağın içine su ve tuz konularak kaynatılır. Mısır unu dökülerek pişirilir.
Kaysife: Çançur Eriği kurusu bir tencerede pişirilir. Süzülüp bir kaba çıkarılır. Üzerine
yağda kızartılmış soğan dökülür. Üzerine ceviz içi ve eritilmiş tereyağı dökülür. Soğan
katılmadan cevizle de yapılır.
Kaz Kikili: Kaz Kikili, Azgur ilçesinde daha çok yapılır. Kaz eti ile yapılırken, kaz eti
kuru veya taze olarak kullanılabilir. Kaz eti, ufak ufak doğranır veya tahtada dövülür. Soğan,
biber ve tuz eklenerek karıştırılır. Hazırlanan içler açılan yufkaların içine konur. Yufkanın boş
tarafı, dolu tarafının üzerine kapatılır. Bir taraftan başlayarak ağzı büzülür. Veya yufkaya iç
konduktan sonra ikiye katlanıp kenarları elle yapıştırılıp fırında veya sacda pişirilir. Kaz etinin
çok lezzetli olduğunu belirtmek için “ Ye kaz etini gör lezzetini “ derlermiş.
Kelecaşı: Soğan tereyağında kızartılır. Üzerine süzme ayranı dökülüp bir taşım kaynatılır.
Ekmekler bir kaba dilimlenir. Hazırlanmış su üzerlerine dökülür.
Kokora-Kikil: Bir kaba un konur. İçerisine tuz, yumurta ve az maya atılarak yoğrulur.
Biraz bekletildikten sonra hamur küçük parçalara ayrılır, tabak büyüklüğünde açılır. Rendelenmiş
patates, tuz ve baharat karıştırılarak yufkaların içine konur. Kıymalı da konur.
Kurutulmuş Taze Fasulye: Taze fasulye kırılıp ipe dizilip kurutulur. Suda haşlanır.
Süzülür. Bir tavada soğanlar yağda kızartılır. Yumurta kırılır et ve tuz konarak kavrulur.
Kuymak: Bir tencereye su konur tuz da atılarak kaynatılır. Cadi (mısır) unu karıştırılarak
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muhallebi kıvamına geldiğinde ateşten alınır. Üzerine eritilmiş tereyağı dökülür. Bu yemeğe su
yerine süt koyularak da yapılır.
Lapatka Hınkalı: Hamur ince bir şekilde açılır. Kare şeklinde kesilir. Bir tencereye su
konup tuz atılarak kaynatılır. İçine hamurlar atılır, piştikten sonra süzülür. Tepsiye alınır. Üzerine
yoğurt serpilir. Tavada tereyağıyla soğan kızartılıp üzerine dökülür.
Nezuk: Unun içine yağ, yumurta, süt katılarak yoğrulur. Yapılan hamura azcık maya
katılarak ekşitilir. Biraz bekletildikten sonra, küçük parçalara ayrılır. Yuvarlak şekil verilir.
Küçük yuvarlakların üstlerine yumurta sürülür. Piştikten sonra üzerine iki adet şekerleme konur.
Daha çok nişan törenlerinde, oğlan tarafı getirip düğün ahalisine dağıtır. Oğlan tarafı getirdiği
nezugi kız tarafından kime vermişse, onun tarafından misafir edilip ağırlaması gerekir.
Papa: Bir tencereye su konarak kaynatılır. Bir miktar tuz atılır. Elenmiş mısır unu
karıştırılarak yavaş yavaş pişirilir. Muhallebi kıvamına gelince ateşten alınır. Geniş bir kaba
dökülür. Ortası açılır. Eritilmiş tereyağı dökülür. Ayranla yenir.
Puşuruk: Bir tencereye yağ konur. Soğan ince ince doğranarak kızartılır. Bir miktar su
dökülerek kaynatılır. Tuz atılır. Bir tepsinin içine bir miktar un konur. Üzerine su serpilerek elle
yuvarlak şekle getirilir. Azar azar suya dökülerek pişirilir. Veya bir tasta mısır unu açılır.
Kaynamakta olana suya dökülür. Pişince yağ yakılır.
Sinor: Bir kaba un konur içerisine üç yumurta kırılır. Bir miktar tuz atılır. İnce şekilde
yufka açılıp sacda pişirilir. Pişirildikten sonra rulo hâline getirilir. Üç parmak eninde kesilir.
Sinorlar sırayla tepsiye dizilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı dökülür. Fırına verilir.
Sütli: Bir tencerenin içerisindeki kaynar suya pirinç dökülerek pişirilir. Süt ilave edilir.
Azcık şeker ve tuz atılır. Lapa şekline gelince tabaklara alınır. Tavada tereyağı eritilerek üzerine
dökülerek servis yapılır.
Sütli Kaymak: Süt kaynatılır. İçerisine azcık pirinç atılır. Katı bir şekle gelince kaba alınır.
Misafirlere ve hastalara ikram edilir.
Şor Hınkalı: Mayasız hamur açılır erişte gibi kesilir. Suda pişirilir. Bir tepsinin altı
yağlanıp ısıtılır. Sudan çıkarılan hamurlar serilir. üzerine şor peyniri dökülür. Kat kat döşenir.
Tavada tereyağında soğan kızartılır. Tepsinin üzerine dökülerek servis yapılır.
Tepitme: Un bir kaba konur. Tuz ve yumurta katılarak yoğrulur. Sert şekilde yufka açılıp
erişte gibi kesilir. Bir müddet kurutulur. Tavaya tereyağı konarak soğanla birlikte kızartılır.
Erişteler içine dökülüp kavrulur. Başka bir kaba alınır. Üzerine sulandırılmış bal dökerek
bekletilip servis yapılır.
Umaç Aşı: Bir bardak una su serpilir. Elle ufalanarak küçük taneler elde edilir.
Kaynamakta olan sütlü suya dökülerek pişirilir. Arzuya göre sütsüz yapılırsa üzerine tereyağında
soğan kızartılarak dökülür. Nane veya salça konulur.
Yarma Pilavı: Yarma kullanılarak pirinç pilavı gibi yapılır. Pirinç karıştırılarak da yapılır
o zaman adına alaca pilav denir.
7. Süt Ürünleri
Ağız: Yeni doğurmuş ineğin ilk sütüne ağız denir. Ağız azcık ısıtılarak içerisine un konur.
Pilekinin içerisine dökülür. Suyu çekilip yüzü kızarınca peynir gibi olur. Tepside dilimlenip
peynir gibi yenir.
İneğin doğumunun üçüncü günü, süt bir kaba dökülüp ateşe konur. Kepçeyle karıştırılır.
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Süt kesilip kaymak gibi olur. Tabaklara çıkarılıp komşulara verilir.
Beyaz Peynir: Sağılan süte sıcakken maya atılır. İki saat sonra yoğurt gibi tutunca bıçakla
kesilir. Su bırakınca ruko denen ahşap tahtaya dökülüp üzerine taş konup süzülür. Bir kaba alınır
üzerine tuzlu su dökülür.
Çuma (Çökelek): Süt tekneye dökülüp bekletilir. Kaymağı alınır. Ateşe konarak
ılıklaştırılır. Karıştırılır. Suyu ayrılıca torbaya dökülüp süzülür. Tekneye alınıp tuzlanır 2 gün
bekledikten sonra tulumlara tepilir. Göyerince kullanılır.
Ğap: İneğin sütü azsa komşuyla birleştirilir. Ağaçla işaretlenir. Başka gün de sütü diğer
komşuya verilir.
Kurut: Yağı alınmış süt bir kaba konur. Yoğurt gibi mayalanır. Torbaya dökülür. Ruka
denen tahtaya konup, süzülür. Tuzlanıp yuvarlak şekil verilip kersan (ahşap tekne) veya tahtaya
asılıp, bacada kurutulur. Kurutulduktan sonra bez torbalara alınıp saklanır. Kışın kullanılacağı
zaman akşamdan ıslatılıp sabahtan sıcak suyla elle ezilerek kesme, yoğurt, umaç, tutmaç
çorbasına ve çerez hınkalına katılır.
Lor: Peynir mayalanınca kalan suyu ekşir. Ekşimiş su kazanlarda tekrar kaynatılır. Üstte
kalan su, saplı denen kapla alınır. Ya hayvanlara verilir veya çamaşır yıkanır. Dibinde kalan tortu
süzülür. Hafifçe tuzlanarak güveçlere konur. Ezilerek çorbalara ve yaprak hınkalına katılır.
Peynir Mayası-1: Koyunun midesine yapışık olan maya alınıp kurutulur. Peynir suyunun
içine doğranır. Buğday, pirinç, tuz ve kabuklu yumurta ile birlikte güvece konur. Bir hafta
bekletildikten sonra maya olarak kullanır.
Peynir Mayası-2: Hayvanların karnındaki maya alınır. Yıkanıp kurutulur. Bir kaba su
fasulye, pirinç ve maya konarak bekletildikten sonra peynir mayası olarak kullanılır.
Peynir Yapımı: Sağılan sütler ahşap teknelere konur. 1,5 gün kadar bekletilir. Ele kaymak
gelinceye kadar. Teknede oluşan su kazana süzülür. Kaymak yayıkta yayılarak küleklere alınır.
Su ateşe konup kepçeyle karıştırılır. Peynir kıvamına gelmezse maya atılır. Elle hasıl edilir.
Uzatılarak kulaç yapılıp yuvarlak şekil verilir. Külege ve güveçlere konularak üzerine tuzlu su ve
taş konur.
Şor Peyniri: Peynir mayalanır kalan suyu azcık ısıtılır. Torbaya dökülerek süzülür.
Çıkarılıp az tuz atılır. Buna da şor peynir denir. İşkembe temizlenir yıkanıp kurutulur. Şor peyniri
işkembenin içine doldurulup tepilir. Ağzı dikilip asılır. Üç ay sonra kullanılır.
Şuşlama: Tavada tereyağı eritilir. İçerisine tuzlu çuma (çökelek ) dökülerek karıştırılır.
Yağ: Tereyağı kazanlarda kaynatılır. Güveçlere alınır. Ağızlarını kapatmak için işkembe
temizlenip yıkanıp, tuzlanarak kurutulur. Kesip ıslatılıp kapların ağzına bağlanır. Yoğurttan
yapılan yağ makbuldür. Yaylada yapılan yağlar tuzlanarak ahşap kutulara konur.
8. Et Ürünleri ve Yemekleri
Boz Baş: Kemikli et küçük parçalara ayrılır. Bir tencerede tuz atılarak pişirilir kaynatılıp
büyük kaplara alınır. Dibinin suyu değiştirilir. Bir miktar yağ konup soğanla kızartılır.
Köz Kebabı: Etler kuşbaşı büyüklüğünde parçalara ayrılır. Tuzlanıp ocaktaki ateşin
közlerine konur. Çevrilerek pişirilir.
Nağiço: Koyunun kuyruğu doğranıp ateşte kaynatılıp bir kaba alınır. Ğaçapur, mantı ve
kikile katılır.
Pastırma: Büyük baş hayvan sonbaharda kesilir. Bu işin ustası but, kaburga ve kol etlerini
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alır. Teknelerde tuza yatırılıp bir hafta bekletir. Etin suyu çekilip kupkuru olur. Kapının önüne
yüksek bir direk dikilir. Adına darağacı denir. Pastırmanın baş tarafı bu ağaçtaki dallara asılıp 10
gün kurutulmaya bırakılır. Akşamları eve alınır sabah tekrar asılır. Pastırma yemekte
kullanılacağı zaman et kütüğünde ağaçtan tokmakla dövülüp küçük parçalara ayrılır. Akşamdan
ıslatılır. Mantı ve ğaçapura katılır. Kolun ve budun kemikleri de kuruması için darağacına asılır.
Kemikler ve pastırma kuruyunca, aşhanelere ve pekmezliklere asılır. Lobiya (fasulye), yarma,
yahni ve kesme çorbasına katılır.
Yahni: Kemikli etler bir tencerede pişirilir. İçerisine patates konarak bir müddet daha
pişirilerek servis yapılır.
9. Şıralar
Küme: Sucuklu ceviz.
Pekmez: Dut pekmezi inmeğe yakın içerisine çekirdeği çıkarılmış kayısı ve çançur eriğinin
kurusu atılır.
Perlverde: Erikler pişirilir. Ezilir tekrar pişirilir. Adına ezme de denir. Veya meyveler hafif
şerbetle kaynatılır.
Pestil: Şıraya un verildikten sonra tahtalara dökülür. Kuruyunca kaldırılır.
10. Turşular
Armut Turşusu: Turşu armudu sonbaharda olur. Küçük ve içi ciğerli olur. Toplanıp
yıkanıp ahşap kaba konur. Tuz, biber ve yabani otlar katılır. Bir hafta sonra yenir.
Beyaz Lahana Turşusu: Beyaz lahana haşlanıp güvece konur. Su, tuz, sarımsak ve biber
ilave edilir. Ekşimeye bırakılır.
Ham Domates (Yeşil Domates) Turşusu: Yeşil domatesler yıkanıp temizlenir. Ortadan
kesilir. Güvece konur. Su, sarımsak, maydanoz ve tuz katılarak ekşimesi beklenir.
Ğimi: Baharda tarlalarda 50 cm. boyunda olan maydanozgillerden yabani bir ottur.
Toplanıp ayıklanır yıkanır. Haşlandıktan sonra süzülür. Güveçlere konur tuz ve şırat (mayalanmış
sütün suyu)dökülür. Ekşimesi beklenir.
Kaz Ayağı Turşusu: Baharda yabani olarak yetişen kazayağı otu yıkanır temizlenir.
Haşlandıktan sonra bir kaba konur. Şirat ve tuz katılarak ekşimesi beklenir.
Paşa Alması: Bir yanı kırmızı olan küçük elmadır. Turşusu yapılır.
Turşu Alması: Bir yanı kırmızı yabani elmadır turşusu yapılır.
11. Yabani Otlardan Yapılan Yemekler
Çinçar (Isırgan): Mart ayında toplanıp ayıklanır. Temizlenip yıkanır ve suda haşlanır.
Süzülüp, bir kaba alınıp, ufak ufak parçalara ayrılır. Yarmayla kemik pişirilir. Bir kapta 2 kaşık
un suyla açılır, yemeğin içerisine karıştırılır. Yemeğe et konulmayacaksa yumurta kırılır. Ufak
ufak doğranmış pastırma katılır. İçerisine ısırgan otları ve tuz konarak bir müddet daha
pişirildikten sonra servis yapılır.
Dağ Pancarı: Baharda yaylalarda biter. 15 cm. uzunluğunda olur. Toplanıp ayıklanıp
yıkanır. Suda haşlanıp doğranır. Tavada soğanla yağ kızartılır. Yumurtada kırılır. Pancarlar
soğanın üzerine dökülüp tuz katılarak servis yapılır.
Ğalo (Ebegümeci): Baharda yabani olarak biter. Mayıs ayına kadar toplanması lazımdır.
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Toplanıp kurutulup ufalanır. Kışa saklanır. Yoğurt çorbalarının içerisine katılır.
12. Mutfakla İlgili Halk Kültürü
* Ahıska mutfağında ekmeğe verilen değer diğer geleneklere de yansımıştır. Düğünde kız
yengesine sorulan:
“Yenge hanım katmerlerin yağlı mıdır?
Belin muhkem bağlı mıdır?”
soruları bunun örneğidir. Bu soruların bir şekilde cevaplanması gerekir. Bu cevap da;
- Yengelerin mayasız hamuru yoğurup, açıp, rulo yaparak yağda kızartması ve isteyenlere
vermesi,
- Düğünlerde gelinlerin beline kete, bağlanıp, damat tarafından gizlice kaçırılması ile
cevaplandırılmış olur.
* Armut ve yaban armudu kurutulup fırında pişirilir. Buna ‘furuç’ denir. Hoşaf olarak
tüketilir.
* Askere giderken bazı aileler koyun keser, büyük yemek verir.
*Aş eren kadınlara ‘gözi getti’, ‘gözi düşti’ denir.
* Buğday ve arpa yaz ambarına konularak saklanır.
* Bulgur dibekte dövülerek kabuğu çıkarılır.
* Çerez olarak fındık, ceviz içi, elma armut kahı tüketilir.
* Çocuğun ilk dişi çıktığında, Diş hediği yapılır. Mısır pişirilip komşulara dağıtılır.
* Çocuğu olmayanlar ziyarette gider, niyet edip kurban keserler. Bu kurbanın eti,
komşulara akrabalara ve evdekilere olmak üzere üçe bölünerek dağıtılır.
* Doğum yapan kadınlara ve ebelere; hele çorbası, kuymak, kaygana ve hasuta yedirilir.
* Eruşuk gelip lohusaları çalmasın diye, eşiğe demir zincir konur.
* Fasulye sırığına ‘ğaşar’ denir.
* Gelini düğünden sonra komşular yemeğe çağırır. Koltuğunun altına hediyeler koyarlar.
Gelin geldi aş geldi
Kızıl yüzüga kaş geldi
Her gelina baş geldi
Nanay, nanay
Gelin geldi neyim arttı
Çağırdağı beni tarttı
Masa üstü yumurta
Sevduğum beni unutma
Eger beni unutursan
Mektubumi unutma
Elinda lenger
Belini eger
Sancağa deger
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O kız…
* Gelinin başından fındık para çerez atılır.
* Gerdek gecesinde kız yengesi bir siniye şerbet, helva, katmer koyarak odaya verir.
* Gidela çubuktan örülür. İçerisine meyveler konur.
* Hamuruna yağ katılarak mısır ekmeği yapılır, hoşafa soğanla yağ kızartılıp, dökülür ve
düğünden sonra davet edilen geline “ Gelin yemeği “ olarak ikram edilir.
* Hayırlı olsuna gelenlere sofra açılır. Loğusa kadın 40 gün şuşlanır( dinlendirilir)
* Hıdırellez’de kikil ve nezug yapılır, gençlere yedirilir.
* Katmer ve keteyi düğünden sonra kız tarafı yapıp, oğlan evine getirip dağıtır.
* Kış için hazırlananlar aşhanede kalat denen araçlara asılır.
* Komşuda ne pişerse hamile kadınlara verilir, aksi halde çocuğun gözünün şaşı olacağına
ve annenin sütünün kaçacağına inanılır.
*Makara, karanfil ve mamola armudu kış için tahta yaşiklerde saklanır
* Mevtanın yedisi çok önemlidir. Helva ve çorba yapılarak ikram edilir.
* Meyveler gelberi ve kurt ağzı denen çubuklarla toplanır.
* Mezar kazanlar çağrılıp yemek yedirilir. Mezar kazanlara yemek yedirilmezse kazma
sesinin ölünün kulağından gitmeyeceğine inanılır.
* Mısırlar çeten denen çubuktan dokunan sepetlerin içine konarak saklanır.
* Nezir, tavrecil ve beg armudundan kah yapılır. Elmaların her türünden de yapılır.
* Ölü evinde üç gün yemek pişmez. O evin ekmeği haramdır denir.
* Ölüden sonra dağıtılan yiyeceklere hayrat denir.
* Ölüden sonra, ekmek ve helva pişerek köye dağıtılır.
* Patatesler güzün kuyuya konur.
* Taze gelin bir hafta iş yapmaz. Ondan sonra eli göğsünde servis yapar.
* Yılbaşında gezenler ocağın buharisinden (bacasından) iple sepet asarlar. İçerisine fındık,
ceviz ve pestil koyarlar.
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Fotoğraflarla Kikil Yapımı

1-Bir kaba un konur. İçerisine tuz, yumurta ve maya
atılarak yoğrulur.

2-Soğan rendelenir.

3-Patates rendelenir.

4-Biraz bekletildikten sonra hamur rulo haline getirilerek
küçük parçalara ayrılır.

5-Küçük tepsi büyüklüğünde yufkalar açılır.

6-Hazırlanan içler açılan yufkanın yarısına konduktan
sonra boş tarafı ile dolu tarafının üzeri kapanır ve kenarları
elle yapıştırılır.
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7-Yufkanın bir tarafından başlayarak ağzı küçük küçük
büzülerek kapatılır veya zarf şeklinde yapılabilir.

8-Sacda veya fırında pişirilir.

AHISKA TÜRKLERİNİN GİYİM KÜLTÜRÜ
CLOTHES CULTURE OF AHISKA TURKS
Öznur SİLAHŞOR*
Özet
Ahıska, bugünkü Gürcistan sınırları içinde yer alan oldukça eski bir Türk yurdudur. Türkiye’nin
kuzeydoğusunda, Ardahan ilimize sınır teşkil eden dağlık bir bölgedir. Bu bölgede yaşayan Türklere de
Ahıska Türkleri denilmektedir.
Giyim, Ahıska Türklerinin maddî kültüründe önemli bir unsurdur. Ahıskalılar, uzun yıllardır sürgün
hayatı yaşamasına rağmen dil, din, örf ve âdetleriyle birlikte giyim kültürlerinin büyük kısmını muhafaza
etmişlerdir. Günümüzde tekstil ve hazır giyim sektörünün gelişimi ile genç kuşak zamanın giyim
modasından etkilenmiştir. Buna rağmen yaşlı kuşak tarafından eski giyim kültürünün bir kısmı hâlâ
yaşatılmaktadır.
Ahıska’da giyim kültürünün, Kafkas halklarının giyim kültüründen etkilendiği söylenebilir. Ahıska
Türkleri Müslüman olup, kültürlerine bağlı oldukları için kadın giysileri açık değildir.
Bu çalışmada Ahıska giyim kültürü genel olarak araştırılmıştır. Ahıska Türklerinin giyim
kültürünün unutulmaması adına yapılan çalışmaların literatürde yer almasını sağlamak, kültürel
zenginliklerinin tanıtılarak bilinirliğinin arttırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Giyim, Giyim Kültürü
Abstract
Ahiska is a very old Turkish homeland in Georgian borders, a mountainousregion in thenorth-east
of Turkey, the Ardahan border. The Turks living in this region are called Ahiska Turks.
Clothing is an important element in the material culture of Ahiska Turks. Although they have been
living exiled for many years, they have retained their clothing culture with their language, religion, customs
and customs until the 1960s. Today, the development of the textile and ready-to-wear sector has been
influenced by the fashion of the younger generations. Nevertheless, much of the old clothing culture is still
alive by the elderly generation.
It can be said that clothing culture in Ahiska is influenced by the culture of Caucasian people. As
Ahiska Turks were Muslims and they were tied to their culture, women’s clothes would not be open.
In this study, the culture of Ahiska clothing was investigated in general. It is aimed to ensure that
the studies done on behalf of the Ahıska Turks do not forget the clothing culture, take place in the literature,
increase the awareness of the cultural riches and transfer them to future generations.
Keywords: AhiskaTurks, Clothing, Clothing Culture

Giriş
Ahıska, Gürcistan’ın güneybatısında, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan İlimize sınır,
dağlık bir bölgedir. Ardahan’a 60 km mesafede olan Ahıska, Türkiye’nin Kuzey Doğu sınırlarına
da sadece 12 km uzaklıktadır. Bu bölge Kuzeyde Borjoma, Güneyde Çıldır düzlüğüne, Doğuda
Borcalı’ya, Batıda Acar topraklarına dayanır. Ahıska, Gürcüce; “Yeni-Kale” anlamına gelen
“Ahal-Tsihe”nin Türkçe+Farsça karşılığıdır. (Olieva, 2012, s. 1)
Ahıska Türklerinin tarihinde dört önemli olay her zaman hatırlanmaktadır. İlk olarak 14
Kasım 1944’de Gürcistan`ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıskalılar, Orta Asya’nın 3
ülkesinde (Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ) yaşamak zorunda bırakılmıştır. On iki sene
boyunca yaşadıkları köylerden bile dışarı çıkmasına izin verilmeyen Ahıskalıların üzerinden
*
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1956’da sıkıyönetim kaldırılmıştır. Sürgünden sonra diğer tarihi olay ise Fergana faciasıdır.
1989`da Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türkleri yeniden sürgün yaşamak mecburiyetinde
kalmıştır. Fergana olaylarında 100’den fazla insan öldürülmüş, binlercesi ise yaralanmıştır.
Bunun sonucunda yirmi binden fazla Ahıskalı Özbekistan’ı terk ederek Sovyetlerin diğer
ülkelerine kaçmak zorunda kalmıştır.2004 yılında ise Fergana olaylarından sonra Rusya`nın
Krosnodar ve Rostov bölgesine kaçan Ahıska Türkleri ABD’nin BM çerçevesinde kabul ettiği
kararla kendi ülkelerine göç etmeğe zorlanmıştır. İlk etapta on beş bine yakın Ahıskalı ABD’ye
göç etmiştir. 2010`da ise Ahıska Türkleri toplu yaşadıkları Kırgızistan’da yeniden facia ile
karşılaşmıştır. Başkent Bişkek’e bağlı Mayevka kasabasında çıkan çatışma kısa bir süre içerisinde
büyük davaya dönmüştür. Ekin tarlaları bahanesiyle çıkan olayla ilgili olarak net sonuç
açıklanmamıştır (Faigov, 2015, s. 1).
Ahıska ve çevresi, çok eski devirlerden beri, insanların topluluk halinde yaşadığı bir
bölgedir. Bugün yarım milyon civarındaki Ahıska Türkü; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Rusya, Ukrayna, Sibirya ve Kuzey Kafkas ülkelerinde darmadağınık bir halde hayat mücadelesi
vermektedir. Gürcistan Ahıska Türklerinin vatana dönüşüne müsaade etmemektedir.
Yıllardır yaşadıkları zorluğa, çileye, açlığa, fakirliğe rağmen Ahıskalılar, daha çok çalışıp
yaşamlarını normale döndürmeyi başarmışlardır. Ahıska Türkleri karşılaştığı milletlerden bir
şeyler almış ama kendilerine ait gelenek, görenek ve örf-adet, kültürlerine de sahip çıkmışlardır
(Olieva ,2012 , s. 3-7 ).
Bu çalışmada Ahıska bölgesindeki giyim kültürüne genel olarak değinilmiştir. Ahıska
Türklerinin giyim kültürünün unutulmaması adına yapılan çalışmaların literatürde yer almasını
sağlamak, kültürel zenginliklerinin tanıtılarak bilinirliğinin arttırılması ve gelecek kuşaklara
aktarılması amaçlanmıştır.
Giyim
Giyim tabiat şartlarından korunmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Aile topluluğunun
kurulmasıyla örtünme başlamış ve giderek gelenekselleşmiştir (Komşuoğlu, 1986, s. 133).
Uluslar uygarlık seviyesinin değişimine göre giyim tarzları yaratmış; örf, adet ve inanışlarına,
yaşam şartlarına göre giyimlerini şekillendirmiştir (İnalcık, 2008, s. 289). Coğrafi koşullar,
cinsiyet, yaşam tarzı ve kültürün etkisi ile tarih boyu değişime uğrayan giyim, yüzyıllarca
toplumlarda kendini ifade etmenin en önemli aracı, adeta sessiz bir konuşma biçimi olmuştur
(Çatbaş, 2003, s. 7). Giyim, giyen kişinin sosyal durumunu, yaşını ya da dönemini, kişilik ve
karakterini, ekonomik durumunu ve toplumdaki yerini belirlediği gibi, bireysel, ulusal ya da
toplumsal özelliklerini de göstermektedir. Toplumların bulunduğu coğrafi konumu ve tarihi,
sosyo-ekonomik koşulları gibi insan yaşamını ilgilendiren tüm özellikler, giyim kavramının
oluşumunda ve çeşitlenmesinde önemli yer tutmuştur (Sürur, 1983, s. 7).
Giyim, Ahıska Türklerinin maddî kültüründe önemli bir unsurdur. Hazır giyim sektöründen
önce ise de zanaatı da besleyen önemli bir iş kolu olmuştur. Kaynaklar, 19. yüzyılda ve 20. yy
başlarında Ahıska’da giyim kültürünün, geleneksel Türk-Kafkas giyimi tipolojisine dahil
olduğunu göstermektedir. Her toplumda olduğu gibi Ahıskalıların giyim ve kuşamında da sosyal
ve sınıfsal farklar da vardı. Bu farklılıklar günümüzdekine benzer özellikler taşıyarak giysinin
kumaşı, süslemesi ya da aksesuarlar gibi detaylar ile yansıtılmıştır (Hacılı, 2008, s. 19-20).
Ahıska Türkleri Müslüman olup, kültürlerine bağlı oldukları için kadınların giysileri açık
değildir (Devrisheva, 2010, s. 78).
Ahıskalılar, uzun yıllardır sürgün hayatı yaşamasına rağmen dil, din, örf ve âdetleriyle
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birlikte giyim kültürlerinin büyük kısmını muhafaza etmişlerdir. 1950’li yıllarda gençlerin
şehirlerde eğitime yönelmeleriyle giyim kültüründen yavaş yavaş uzaklaşılmaya başlanmıştır.
Günümüzde tekstil ve hazır giyim sektörünün gelişimi ile genç kuşak zamanın giyim modasından
etkilenmiştir. Ancak yaşlı kuşak tarafından çoğunlukla eski giyim kültürü hâlâ yaşatılmaktadır.
Erkek Giyimi
Eskiden yörede en çok koyun beslenmesi sebebi ile yünden faydalanılmıştır. Evlerde
bulunan tezgâhlarda şal adı verilen kumaşın dokunduğu bilinmektedir. Erkek kıyafetinin en
önemli unsuru elde dokunan “şal” adlı bu kumaş olmuştur. Bu kalın yün kumaş ile terziler
tarafından erkekler için ceket pantolon “çeket, pantur” dikilmiştir. Pantolonlar günümüzdeki gibi
dar değildir üstelik arka kısımlarında da büzgüler yer almıştır (Balcı, 2015, s. 46). Bu şallarda
beyazın dışındaki yünün doğal renkleri çoğu kez aynen kullanılmıştır (Akkoyun, 2009, s. 205 ).
Beyaz yünler ise ihtiyaca göre kimi zaman çeşitli bitkilerle doğal yollarla boyanarak
kullanılmıştır.
Erkek alt beden giyiminde şalvar da kullanılmıştır. Şalvarlar şal adlı el dokuma
kumaşlardan yapılıp, bel kısmına uçkur takılarak giyilmiştir. Şalvarın bel kısmına el dokuma yün
kumaştan yapılan kuşaklarda bağlanmıştır. Azerbaycan Türklerinin giyiminden etkilenen kimi
Ahıskalılar arasında ise dar şalvar yaygın olarak kullanılmıştır.
Bazı erkekler pamuklu şalvar, bazıları çizme “sapug” ile “galife” adlı pantolon
giymişlerdir. (Devrisheva, 2010, s. 75 )
Erkekler üst beden giyiminde beyaz, ya da çizgili pamuklu dokumadan yapılan, ortalama
yaka genişliği 3-4 cm olup dik duran, yarıya kadar açılabilen gömlekler giyilmiştir (Akkoyun,
2009, s. 204). Bununla beraber kimi erkek gömleklerinin yakasında kaytanda olurdu.”Kaytan”
pamuk yada ipekten yapılan bir nevi dar sicimdir.”Çoha” ise yakasız, önde ilik - düğme
bulunmayan ve çaprazlama kapanan, etek uçları kaytanlı, daha çok koyu mavi veya gri renkli bir
üst beden giysisidir.
Çohanın her iki göğüs kısmında büyük bir cep bulunurdu. Buraya hakiki fişek, ya da
gümüşten süs olarak yapılmış fişekler takılırdı (Akkoyun, 2009, s. 204). Bu giysi, Kafkas giyim
kültüründen etkilenen Gürcüler vasıtasıyla Ahıskalılar arasında da yayılmıştır.
“Arhaluh”, “kepenek” ve “kürk” erkek dış giyiminde kullanılmıştır. “Arhaluh” bir tür
yelektir. “Kepenek” ise soğuktan korunmak için omuzlara alınan keçeden yapılan dikişsiz ve
kolsuz bir üstlüktür. Başa “papak”, “külah” ve renkli bez ya da poşulardan uçları saçaklı
“ahmediyeler” giyilmiştir.
Ayrıca başlık “sarık”, “fes” giyilirdi ve fesin üzerinden genelde yeşil veya beyaz sarık
sarılmıştır. Türk erkeklerin geleneksel giyim aksesuarlarından biri de içerisine pamuk veya yün
koyularak dikilen “zubun” adlı yelektir. Yelek çağdaş ceketlerin altından da giyilmiştir (Hacılı,
2008, s. 19).
Genelde zengin ya da iyi geçinen erkekler sol ceplerine asma saat takmışlardır. Ayakkabı
olarak genellikle çarık “çaruh” giyilmiştir (Devrisheva, 2010, s. 75 ). Çoraplar yünden, nakışlı ya
da değişik renklerde alaca örülmüştür. Çorap boğazı diz altına kadar çıkarak, buraya bağlı özel ip
ile bacağa bağlanmıştır (Akkoyun, 2009, s. 207).
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Şekil 1: Ahıska erkek giyimi (www.ahiskalilar. org)

Şekil 2: Ahıska erkek giyimi -Baş giysisi papak ile (www.avrupagazete.com)

1920’li yıllardan başlayarak Ahıska, Adıgon ve Azgur’da yaşayan erkeklerin geleneksel
giyim yerine çizme, asker ceketi ve gömleği ile kasket giymeye başladıkları görülmüştür
(Hacılı, 2008, s. 20).

Şekil 3: Ahıska erkek giyimi-Çizme
(http://netaycanan.tr.gg/)

Şekil 4: Ahıska erkek giyimi - çoha
(www. ahiskalilar.org)

Kadın Giyimi
Geleneksel kadın kıyafetleri birçok parçadan oluşmuştur. Kadınlar genellikle bitki
motifleri olan, kollu kaftan denilen uzun elbise giymişlerdir.
Üst bedene, en içten; kolları uzun ve yakası düz, tek düğmeli boyu dize kadar olan “gömlek”
giyilmiştir. Gömlek beyaz olabildiği gibi, renkli desenli pamuklu kumaşlardan da dikilmiştir.
Gömleğe çoğu yerde “İçlik/ içlük” de denilirdi (Akkoyun, 2009, s. 209-210 ).
Hanımların elbiseleri “apurkalı” ve “kırmalı” olmak üzere iki çeşit dikilmiştir. Apurkalar
yani pileler, 20 cm olup, apurkalı elbiseleri genellikle gençler giymişlerdir; yaşlılar ise kırmalı
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yani büzgülü elbise giymeyi tercih etmişlerdir. Elbiselerin üzerine “peştamal” adı verilen kumaş
bağlanmıştır. Bu kumaşın önü pileli olup belden bağlamak için bir de kuşağı bulunurdu.
Peştamalların kullanım açısından rahatlık sağlaması sebebiyle koyu renk olanları tercih edilmiştir.
Çünkü kadınlar genellikle odundan meyveye kadar çeşitli şeyleri torba hâline getirdikleri
peştamallarına koyarak taşımışlardır (Balcı, 2015, s. 47). Günümüzde önlük olarak da
adlandırabileceğimiz peştemallar günlük ev içinde kullanılan veya misafirlikte kullanılmak için
ayrı ayrı olurdu.

Şekil 5: Peştemallı kadınlar (Devrisheva, 2010, s. 206 )

Hemen her kadının, en az bir kat olmak üzere “has” adını verdiği ipekli ya da kadife
kumaştan düğün, bayram gibi özel günlerde giymek için giysileri bulunurdu. Buna ayrı bir özen
gösterilmiştir (Akkoyun, 2009, s. 210 ).
Giyim kuşamın en belirgin unsurlarından biri de gümüş kemer olmuştur. Özellikle evli
hanımlar, gelinler, günlük hayatlarında bellerine gümüş kemer takmışlardır (Balcı, 2015, s. 47).
Ahıskalı Türkler, II. Mahmut döneminde “mahmudiye” adlı madeni parayı kırmızı fesin
üzerine dikmişler ve ismine “katha” demişlerdir. Eskiden kadınlar gelin geldikten sonra dahi,
kathasını çıkartmamış, ölene kadar “katha-leçek” le dolaşmışlardır. Katha uygulaması bu gün
sadece düğünlerde devam etmekte ve gelen her gelin katha-leçekle bezenerek getirilmektedir
(www.ajansahiska.com). İsteğe göre kathanın ön cephesi “pipanur” denilen pullarla da
süslenmiştir.

Şekil 6: Katha (https://ok.ru/group)
(https://ok.ru/tuetsyvide)

Şekil 7: Katha Örnekleri
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Şekil 8: Başında kathası ile günümüzde bir Ahıska gelini (Muktatova D. )

“Leçek”, mermerşahi kumaştan yapılan sade ve nakışşız yazmadır. Ayrıca baş giyiminde
“silgi” adı verilen kenarları oyalı veya saçaklı tülbentte kullanılmıştır.
Leçeğin üzerine kalın ve renkli bir başörtüsü olan “tavşal” örtmüşlerdir. Tavşal, genellikle
sade olduğu gibi, kumaşı biraz daha ince ve kenarları “ponçak” denilen saçaklarla süslenmiş
olanları da vardı. Kadınlar, köyden başka bir yere gidecekleri zaman tavşalın üzerinden yüzlerini
örtmek için “yüzlük / yaşmak” adındaki örtüleri kullanmışlardır. Yüzlüklerin üzerine ise
“ehram/irham” adı verilen beyaz örtüler örtülürdü (Balcı, 2015, s. 47).
Ehram, üzeri örten, mahremlik manasına gelip tamamen yünden olurdu ( Ergüder, 2012, s.
141 ).
Çarık, bulundukça kundura ya da lastik ayakkabılar da yün çoraplarla giyilmiştir.
Sürgünden sonraki ilk yıllarda yoksulluk çeken Ahıska Türklerinin kadınları; kendilerine,
çocuklarına giysi dikerken; erkekler de çarık yapmışlardır. Maddi durumları orta seviyede olanlar
ise mağazalardan geleneksel giyim ve ayakkabı alabilmektedir (Devrisheva, 2010, s. 75 ).
Ayrıca evli hanımlar, boyunlarına “macar” denilen ve en az üç altından meydana gelen bir
dizi altını süslenme aracı olarak takmışlardır. Altınların arasına kehribar veya oltu taşından
yapılmış; “şöve” adı verilen siyah boncuklar ada yer almıştır (Balcı, 2015, s. 47). Kadınlar
süslemede “urubiye” adı verilen çeyrek altını da kullanmışlardır.

Şekil 9: Gümüş kemer – Macar – Urubiye (www.ajansahiska.com)

Almatı bölgesine göre Çimkent, Türkistan, Cambıl bölgelerinde özellikle köylerinde
yaşayan Ahıska Türkleri giyim konusunda daha tutucudurlar. Çimkent eyaleti Özbekistan sınırına
yakın olduğu için buraya sürgün edilen Ahıska Türkleri, bu bölgede oturan Kazaklar ve
Özbeklerle birlikte yaşamaya başladıktan sonra; bazı Ahıska Türk kadınlarının Özbek kadınların
giydikleri milli tarzdaki elbise ve başörtülerini kullandıkları görülmüştür. Sürgünden sonra
yeniden kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan Ahıska Türkleri mağazalardan temin
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edebildikleri sonra ölçüde geleneksel giyim almaya başlamışlardır. Yüksekokul, üniversite gibi
eğitime yönelen gençlerin başörtüsü takmamaya başladıkları görülmüştür. 1970’lerin sonundan
ve 1980’lerin başlarından itibaren pantolon, kentli anne-babaların kızlarında nadiren de olsa
görülmeye başlandı.1990’ların başlarından itibaren giysilerin kol boylarının kısaldığı
görülmüştür, etek boyları yine uzundur; dize kadar olan elbise, etek nadiren giyilmiştir. 1990’ların
ortalarında kız çocuklar tarafından pantolon giyilmeye başlanmıştır. Pantolon giyen genç kızlara
nadiren rastlanır ki bunların çoğu şehirde yetişenlerdendir. Başörtüleri küçülmeye başlamış;
Almatı eyaletindeki Ahıska Türklerinin genç gelinlerinin başörtüleri saçları yarım kapalı olarak
görülmüştür. 2000’lerin ilk yıllarından itibaren bazı gelinlerin başörtülerinin kemer genişliğinde
olduğu görülmüştür. İlerleyen senelerde ise piyasada uzun giysiler yer almamaya başlamıştır.
Daha çok boyları dizde olan etekler ve elbiseler piyasada yer almaya başlamıştır. Ahıska Türkü
genç gelinler ve kızlar bu elbiseleri giymeye başlamışlardır. Türkiye’de ve başka ülkelerde
üretilen giyimler Ahıska Türklerinin yerleştikleri bölgelerde piyasaya çıkar. Modernleşme,
gençlerin eğitime yönelmesi, hazır giyimin gelişmesi ve kent hayatı yaşanmaya başlaması ile
giysilerde değişim görülmeye başlanmıştır (Devrisheva, 2010, s. 76-77 ).

Şekil 10: Ahıska Yeni gelin Kıyafeti 19. yüzyıl

Şekil 11: 1970’ler (poşi) başörtülü genç kızlar

( www.juliamutlu.com )

(Devrisheva, 2010, s. 206 )

Ahıska Türklerinde Giyimle İlgili Bazı Terimler
Mintan: Gömlek
Tuman: Kadın ve kızların elbise altına giydikleri iç giysi.
Uçkur: Şalvarı bele bağlamak veya torba, kese vb. şeylerin ağzını büzmek için bunlara
geçirilen bağ. ( www.tdk.gov.tr )
Urba: Giysi
Sonuç
Ahıska halkı; yaşadıkları göç ve sürgünlere rağmen giyim kültürlerinin büyük kısmını
korumuşlardır. Gençlerin eğitime yönelmeleriyle giyimde değişimler görülmeye başlanmıştır.
Günümüzde yaşam biçiminin değişmesi, hazır giyim sektörünün gelişimi ile genç kuşaklar
modern giyim tarzını tercih etmektedirler. Fakat yaşlı kuşak bu kültürün bir kısmını halen
yaşatmaktadır, gençler ise sadece özel günlerde bazılarını devam ettirmektedirler.
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Ahıska Türklerinin giyim kültürünün unutulmaması adına görsel açıdan zengin
çalışmaların literatürde yer almasını sağlanmalıdır. Ahıska giyim kültürünün yaşatılması, gelecek
kuşaklara aktarılması için tanına bilirliği arttırılmalıdır.
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HÜZÜN TURİZMİNİN DİASPORADAKİ AHISKALI TÜRKLERİN
KİMLİĞİNE KATKISI
CONTRIBUTION OF THE GRIEF TOURISM TO THE IDENTITY OF THE AHISKA
TURKS IN THE DIASPORA
Tülay Polat ÜZÜMCÜ*
Ersin UĞURKAN**
Ömür ALYAKUT***
Özet
Çalışmada Ahıska bölgesinde Hüzün/Memorial Turizmi gerçekleşebilir mi? sorusuna cevap
bulunmaya çalışılmış ve bunun için yapılması gereken unsurlar belirtilmiştir. Ahıska bölgesindeki Türk
yerleşim birimlerinin yer tespitlerinin ve sürgünden önceki durumları ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması,
bu yerleşim yerlerinde özellikle o döneme ait yapıların restorasyonu ve sürgün noktaları değerlendirilmiştir.
Bununla birlikte hüzün turizmi ile ilgili olarak dünyadaki örneklere de dikkat çekilmiştir. Ayrıca savaşa ya
da sürgüne ait anıtların, müzelerin ve mezar yerlerinin trajediyi yaşayan topluluklar açısından kimlik
uyanışını ve diasporadaki bağlarının kuvvetlendirilmesine olumlu katkıları da incelenmiş ve Ahıskalı
Türkler açısından karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; hüzün Turizm ile ilgili Türkiye’nin Ahıska bölgesine en
yakın yerleşim biriminde, Ahıskalılar haftası ilan edilerek diasporada yaşayan tüm Ahıskalıların
katılmasının sağlanması önerilmiştir. Bu kapsamda Ahıska bölgesine ziyaretlerin gerçekleşmesi,
diasporadaki Ahıskalılar ile buluşmanın Ahıskalı Türkler açısından bağların dinamik kalmasına
sağlayacağı katkılar vurgulanmıştır.
Anahtar sözcükler: Ahıska Türkleri, Hüzün Turizmi, Ahıska, Anı turizmi
Abstract
Is it possible to perform grief tourism in Ahıska region in the study? We tried to find an answer to
this. All Turkish settlements in Ahıska region, including the villagers, must be identified in the deleted
places and be informed in detail about their previous conditions. Especially the restoration of the buildings
belonging to that period and the evaluation of the exile points and becoming the places of visit are
considered. Also examples of grieft/ memorial tourism, excile and war monuments on the world, the
museums and burial grounds have contributed positively to the strengthening of the identity awakening and
established ties by communities has tragedy that is ın diaspora, the likelihood of such an application for
Ahıska Turks has been analyzed. It is emphasized that the participation of all the Ahıska people living in
the diaspora by the announcement of the day of Ahıska in one of the nearest illusions of Turkey about the
grief tourism and the fulfillment of visits to the Ahıska region in this sense and the meeting of Ahıska Turcs
in the diaspora will contribute to the dynamic stay of the ties.
Key words: Ahıska Turks, Grief Tourism, Ahıska, Memorial Tourism

1. Giriş
Turizmin gelişmesi ve seyahat tercihlerinin değişmesi ile birlikte, turistik tüketiciler klasik
turizm ürünlerinden, özel ilgi gerektiren ürünlere doğru yönelmeye başlamışlar, gerek iş gerekse
tatil amacıyla, yılda birden fazla seyahate ve ilgi alanlarına yönelik tatillere yönelmişlerdir. Bu
yönelimin birçok nedenleri vardır. Bunlar turistik tüketicilerin kitle turizmine duyduğu tatmin
düzeyi, farklı kültürleri keşfetme isteği, mesafelerin kısalması, eğitim ve gelir düzeyindeki artış
ve kültürel ve sportif aktivitelere katılma isteği gibi unsurlardır. Destinasyonların sahip olduğu
arz kaynaklarının çeşitliliği, talebe yönelik şekillenen özel ilgi turizmi çeşitlerinin
Yrd. Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm MYO, tulayuzumcu@hotmail.com
Öğr.Gör., Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm MYO, eugurkan@hotmail.com
*** Öğr.Gör., Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm MYO,oalyakut@hotmail.com
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yaygınlaşmasına neden olmuştur. Özel ilgi turizm çeşitleri sayesinde turizm talebi her geçen gün
artmıştır. Bu bağlamda sahip olunan tarihi değerleri, hem turistik olarak kullanmak, hem de
korumak ve tanıtmak açısından hüzün turizmi değerlendirilebilecek özel ilgi turizmi türlerinden
birisidir (Kılıç ve Kurnaz, 2010; Kılıç ve Akyurt 2011; Kurnaz, Çeken ve Kılıç, 2013).
Hüzün turizmi, 1990’lı yıllardan itibaren önem kazanmaya başlamış ve son yıllarda birçok
araştırmaya da konu olmuştur. Temelinde ölüm, şiddet, işkence, zulüm, acı gibi temaların yer
aldığı hüzün turizmi, insanların acı çektiği mekânların ziyaretinin oluşturduğu turizm türüdür
(Yıldız, Yıldız ve Aytemiz, 2015, s. 391). Hüzün turizmi kavramının sahip olduğu anlam
çeşitliliği sebebiyle kapsam alanının da geniş olduğu söylenebilir. Bu bağlamda hüzün turizmini;
Ölüm olaylarını izlemek amacıyla yapılan ziyaretler, Bireysel veya toplu ölümlerin gerçekleştiği
alanlara yapılan ziyaretler, Anıt veya hapishanelere yapılan ziyaretler, Ölümlerle ilgili olayların
yaşatıldığı yerlere yapılan ziyaretler ve Ölümlerle ilgili kanıtların sergilendiği yerlere yapılan
ziyaretler ele almak uygun olacaktır (Seaton, 1996; aktaran:Yirik ve Seyitoğlu).
Hüzün turizminin içerisinde kabul edilen memorial turizm ile ilgili yazın son derece sınırlı
olup, Türkçe literatürde ise yok denecek kadar azdır. Türkçeye anı/anma turizmi olarak
çevrilebilen memorial (anma) turizm, özel bir tarih, olay veya toplumlar üzerinde iz bırakmış
insanların hatırlanması amacı ile yapılan etkinliklerdir. Memorial turizm de, tarih içerisinde
yaşanmış önemli olaylar (savaşlar, soykırımlar, sürgünler vb.) ve tarih içinde insanoğlunun
kaderine etki etmiş önemli insanlar (M.Kemal Atatürk, Nenehatun, Mevlana vb.) yer almaktadır.
M.Kemal Atatürk’ün 10 Kasım ölüm yıldönümü anma etkinliği, 18 Mart tarihinde ve 25 Nisan’da
düzenlenen Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri memorial turizm etkinliklerine örnek olarak
verilebilir (Atay ve Yeşildağ, 2010).
Bu çalışma, hüzün/memorial turizm bakımından önemli destinasyonlarından birisi olan
Ahıskalı Türklerinin hüzün turizmi potansiyelini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Öncelikle
ilgili yazın taraması ve yazılı basın ile web sayfalarının taranması yapılmış, arşiv taraması
yapılmış, görsel kaynaklar (fotoğraf-video) ile çalışmanın ana materyalinin oluşturulmasına katkı
sağlanmış, çalışmada Ahıska bölgesinde hüzün/memorial turizm gerçekleşebilir mi? sorusuna
cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Ahıska bölgesindeki tüm Türk yerleşimlerin yer
tespitlerinin yapılarak, ilgili yerlerin sürgünden önceki durumları ile ilgili bilgilendirmelerin
yapılması, bu yerleşim yerlerinde özellikle o döneme ait yapıların restorasyonu ve sürgün
noktaları değerlendirilerek ziyaret yerleri haline gelmesi, başta diasporadaki Ahıskalı Türkler ile
Türkiye’deki Türkler açısından da kültürel miras bilinci uyandırılmasına katkı sunulması
hedeflenmiştir. Kısaca bu çalışmada; Türkiye’nin Ahıska Bölgesine yakın Kars-Ardahan-Iğdır
ve Ağrı vb. illerde Ahıskalıların yerleşmesinin teşvik edilmesi, fakat Ahıska bölgesine geri
dönüşler ile ilgili isteğin sürekli canlı tutulmasının sağlanması ve bununla ilgili yapılması
gerekenler değerlendirilmiştir. Hüzün Turizm ile ilgili Türkiye’nin Ahıska bölgesinde yakın
illerin birinde, Ahıskalılar haftası ilan edilerek diasporada yaşayan tüm Ahıskalıların bu etkinliğe
katılmasının sağlanması, bu anlamda Ahıska bölgesine ziyaretlerin gerçekleşmesi diasporadaki
Ahıskalılar ile buluşmanın gerçekleşmesinin Ahıskalı Türkler açısından uzaktakilerle bağların
dinamik kalmasına sağlayacağı katkıların önemine dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda Ahıskalı
Türklerin kimlik bilinci ile özdeşen; gelenek görenek-müzik gastronomisi ile etkinliklerin
gerçekleştirilmesiyle ilgili öneriler ve dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Ahıskalı Türklerin
kendi aralarında bu sayede bir birlik ruhu oluşturabilecekleri analiz edilmiştir. Bu şekilde hem
kimliğin hem de geri dönüş isteğinin canlı tutulması, hem de bu şekilde Gürcistan devleti üzerinde
psikolojik baskı oluşturulabileceğine dikkat çekilmiştir.
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2. Ahıska Bölgesı ve Ahıskalı Türkler
Ahıskalılar olarak bilinen ve başta Orta Asya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine dağılan
toplulukların sürgün öncesi yaşadığı yer Gürcistan’ın Samtshe-Cavaheti bölgesidir. Ahıskalılar,
coğrafi olarak Türkiye’nin kuzeydoğusunda Ardahan iline sınır komşusu olan, şimdi Gürcistan
sınırları içinde yer alan bu bölgeye Ahıska demektedir (Chehov, 2014, s. 507). Ahıska şehri, Doğu
Anadolu Türk kültürünün devamı olan tarihsel dönemde de her daim bu kültürel yapıyı
bünyesinde barındırmış bir bölge olup, Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız
gibi kasabalar ve bu kasabalara bağlı 200 kadar köyden oluşan bölgedir. Ayrıca, Ahıska, Türkiye
sınırına 15 km. uzaklıktadır (Zeyrek, http://www.ahiska.org.tr ).

Foto1: Ahıska Haritası; http://www.datub.eu

Ahıska bölgesindeki Türk varlığı çok eski dönemlere dayanmaktadır. Öyle ki, Doğu
seferine çıkan Makedonların ünlü kralı İskender, MÖ. IV. Yüzyıl sonlarında bu bölgede Kıpçak
ve Bun-Türk adıyla bahsedilen Türk varlığından söz etmektedir. Rus ve Gürcü kaynaklarında
Ahıska bölgesi Mesketya olarak anılmaktadır. Mesketya adının da, buralarda yaşamış bölgenin
yerli halkı, Meshlerden kaldığı belirtilmektedir. Meskler, Kartvel/Gürcistan güneyinde varlık
göstermiş Gogarlı (İskit) ve Turanî yerli Hristiyan halkıdır. Ahıska bölgesinden sürgün edilen
Türk topluluğunun kökeni de Kıpçaklara dayanmaktadır. Eski çağlarda Kıpçak Türkleriyle
birlikte bu bölgede yaşadığı anlaşılan Meshler, Kıpçakların ya da Kartvellerin arasında erimiş
olduğu iddia edilmektedir.
MÖ. VIII. ve VI. yüzyıllarda Kafkasların kuzeyinden güneye geçip Yukarı Kür ve Çoruh
boylarına yerleşerek 300 yılında Hristiyan olan Kıpçaklara İlk Kıpçaklar; bu bölgeye XII.
yüzyılda gelenlere de Son Kıpçaklar denilmektedir. Gürcü Kralı II. David ordusunda savaşmak
için, 1118-1120 tarihlerinde Kıpçak Türklerini ülkesine davet etmiştir. Azak Denizi doğusu ve
Kafkaslar kuzeyinden gelen 45.000 Kıpçak ailesi, Çoruh-Kür ırmakları boylarına yerleştiler ve
güçlü bir ordu kurdular. Gürcistan, bu ordu sayesinde güçlendi. Öyle ki, Tiflis’i Selçuklulardan
geri alarak topraklarını Erzurum yakınlarına kadar genişletti. İlerleyen süreçte Gürcistan’da
Kıpçak/Kuman unsuru arttı. Bu topraklara yerleşen ve Gürcülerle din birliği bulunan Kıpçak
Türkleri, devletin mekanizmasında önemli makamlara geldiler. Zamanla güçlenen Kıpçak
Atabekleri, 1267 yılında Tiflis’e karşı bağımsızlık mücadelesi verdiler. Özellikle günümüzde
Posof’ta kalıntıları bulunan Cak/Caksu kalesi o dönemlere ait bir yapıdır. Atabek Hükûmeti, 310
yıl varlığını sürdürmüştür. Anadolu’nun en uzun ömürlü Türk Beyliği olma özelliğine sahiptir.
XVI. yüzyılın başlarında Ahıska Atabekleri Hükûmetinin sınırları Azgur’dan Kars, Artvin,
Tortum, İspir ve Erzurum’a kadar uzanıyordu. Bugünkü halk kültürü analizlerinde de ortaya çıkan
Ahıska Türkleri ile Posof, Ardahan, Artvin, Ardanuç, Şavşat, Yusufeli, Tortum, Narman ve Oltu
halkı aynı köktendir. Bu bölgede Ortodoks-Hristiyan Kıpçak Atabeklerinden kalan dinî yapılara
Gürcüler sahip çıkmakta, bölgeyi de eski toprakları olarak tanıtmaktadırlar (Zeyrek,
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http://www.ahiska.org.tr ).
Zaman zaman Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevî nüfuzu altında kalan Ahıska
Atabeklerinin toprakları 1578 tarihinde III. Murad döneminde Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu
Osman Paşanın Kafkasya Seferi sırasında Safevîlerden alınarak Osmanlı ülkesine katılmıştır. 10
Ağustos 1578’de 5-6 bin askeriyle Atabek Manuçahr Bey Müslümanlığı kabul ederek II. Atabekli
Mustafa Paşa adını alması ve Lala Mustafa Paşa’ya itiatını bildirmesi ile birlikte burada İslamiyet
yayılmaya başlamış, Ahıska şehri de yeni kurulan Çıldır Eyaleti’nin başkenti olmuştur. 4 Eylül
1829 tarihinde Ruslarla imzalanan Edirne Antlaşması gereğince savaş tazminatı yerine Ahıska ve
Ahılkelek Ruslara verilmiş, Kars ve Ardahan’dan itibaren diğer topraklar Osmanlılara
bırakılmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan Ayastefanos/Yeşilköy
Antlaşması’yla Kars, Ardahan ve Batum, savaş tazminatı yerine Ruslara bırakılınca, Ahıska ile
Anadolu’nun bağı iyice kopmuştur. Böylece 12.yy da Kafkaslara ve Güneyine gelen Kıpçakların
büyük çoğunluğu 500 yıl boyunca Ortodoks-Gürcü/Kartel kilisesine bağlı kaldıkları halde
kimliklerini kaybetmeden 15.yy daki Osmanlı fetihleri sonunda yerel beyler önderliğinde
İslamiyete geçen Ahıska’daki Türk halkı günümüze kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir
(Zeyrek, http://www.ahiska.org.tr ).
Anadolu Türk kültürünün ve Doğu Anadolu Türk kültürünün Gürcistan sınırları içinde
kalan bölümünü oluşturan Ahıska Türkleri, Kafkasya’daki Türk etnisitesinin ve kültürünün de
önemli bir temsilcisidir. İkinci Dünya savaşı yıllarında Stalin’in döneminde Karçay-Malkar
Türkleri, Çeçen-İnguşlar ve Tatarlar gibi Ahıskalı Türkler de sürülmüştür. Stalin’in yerine geçen
Khruşçev, 1956’da Stalin döneminde birçok topluluğun yaşadıkları yerlerden sürgün edilip
haksızlığa uğradığını açıklamıştır. Daha sonra çıkartılan kanun ve kararnamelerle sürgüne maruz
kalan toplulukların vatanlarına dönmelerine izin verilerek kısmen de olsa mağduriyetleri
giderilmeye çalışılmış, ancak Ahıskalı Türkler ve Kırımlı Türklerin mağduriyeti giderilmemiştir.
1990 sonrası Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasıyla
birlikte, Kırımlı Türklere vatanlarına geri dönmelerine izin verilmiştir. Günümüzde ise Ahıskalı
Türkler’in vatanlarına dönme talebi çözülmemiş bir sorun olarak devam etmektedir (Dadayev,
http://www.ajansahiska.com). Gürcistan Parlamentosu 2007 yılında Avrupa Konseyi’nin
baskılarıyla “Geri Dönüş” yasasını kabul etmesine ragmen, Gürcistan hükümeti 2011 yılında
yapılan binlerce başvurudan sadece bir kaçını uygun bularak geri dönüşlere izin vermiştir
(Özkoşar, http://www.bilgelerzirvesi.org). Bugün ABD dâhil Dünya’nın 10 Ülkesinde dağınık bir
şekilde yaşayan Ahıskalıların vatana dönüş talebi devam etmektedir.
3. Hüzün Turizmi
Toplumların geçmişinde mutluluk ve gururla hatırladığı olaylar kadar, acı ve kederle
anımsadıkları zamanlar vardır. Hüzün veren olayların geçtiği yerleri ziyaret etmek, tarihsel
geçmişinin izlerini aramak, milli, dini ya da kültürel bağlarının olduğu toplumların acılarını
paylaşmak isteği, bugün hüzün turizmini doğurmuştur. Esasında üzüntü ve hüzün veren yerleri
ziyaret etmek oldukça eski bir eylemdir. Hz. Muhammed’in torunu olan Hz. Hüseyin’in ve
yakınlarının Kerbela’da 680 yılında öldürülmelerinden sonra burada anma törenlerinin ritüellerle
tekrarlanması (Kozak ve Bahçe, 2012, s.154), Hz. İsa’nın öldürüldüğü Kudüs’ün ve Hristiyanların
Romalı askerlerden kaçmak için sığındığı Kapadokya yer altı şehirlerinin Hristiyanlar tarafından
sıklıkla ziyaret edilmesi, Bosna Hersek’te yaşanan savaşın geçtiği Saraybosna, Mostar,
Srebrenitsa vb.alanlara ziyaretler sayılabilir. İlaveten Çanakkale Savaşının, Sarıkamış
Harekâtının, Kore Savaşının, Birinci ve İkinci Dünya Savaşını başlatan olayların ve savaşların
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geçtiği yerlerde her yıl yapılan anma törenleri de hüzün turizmi (memorial tourism)
sayılabilmektedir (Smith, 1998, Naef, 2011, Prideaux 2007; aktaran:Kılıç, Kurnaz ve Sop, 2011,
s.364). Ancak bir bölgenin hüzün turizmi destinasyonu çekim merkezi olabilmesi için, geçen
olayların günümüze yakınlığı ve bilinme derecesi önemli olup, yakın dönemde yaşanan savaş,
eziyet, sürgün vb. yerler hüzün turizmi amaçlı turist çekmektedir.
Literatürde; hüzün (grief), dark, thana, morbid, deatth, war, memorial vb. isimlerle anılan
bu turizm türü, bu çalışmada grief (hüzün) turizmi/memorial turizm olarak kabul edilecektir. Eski
Yunanca’da ölüm anlamına gelen thanator” ile aynı anlama gelen kara turizm, yabancı literatürde
MacCannell tarafından (1989) negative sightseeing, Rojek tarafından (1993) black spots tourism,
Sheaton tarafından (1996) thanatourism, Lippard tarafından (1999) tragic tourism, O’Neill
tarafından (2002) ve Trotta tarafından (2006) grief tourism, Lennon ve Foley tarafından(2000)
dark tourism gibi kavramlarla açıklanmıştır. Bu kavramı literatüre kazandıran Lennon ve Foley
(2000)’e göre, güneş ışığından yoksun yer anlamına gelen dark sözcüğü, batı kültüründe soykırım,
cinayet, savaş, ölüm gibi negatif çağırışımlar yapan bir anlama sahiptir (Starnge ve Kempa,
2003:387, Bowman ve Pezzullo, 2009: 188; aktaran: Yıldız, Yıldız ve Aytemiz, 2015, s. 393).
Keder sözcüğü Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde; acı, dert, sıkıntı, ıstırap ve tasa olarak ifade
edilmiş, yine aynı kaynakta hüzün ise, iç kapanıklığı ve gönül üzgünlüğü olarak açıklanmaktadır.
Miras turizminin bir çeşidi olan hüzün turizmi, çeşitli nedenlerle insana üzüntü veren yerlerin
turizm amaçlı ziyaret edilmesi anlamına gelmektedir. Savaş alanları, hapishaneler, doğal
felaketler, yoksulluk, kasırgalar vb. hüzün turizminin alt başlıklarından birkaç tanesi olarak
sayılabilir (Aliağaoğlu 2008; Kılıç ve Akyurt, 2011, s. 211).
Hüzün turizminin bir türü olan ve çalışmamızın hareket noktasını oluşturan Memorial
Turizm son yıllarda gerek akademisyenlerin gerekse tur operatörlerinin ilgisini çekmiş fakat daha
çok tüketim pazarı olarak kar getirebilecek alan olarak değerlendirilmiştir (Lennon and Foley
2000, Strange and Kempa, 2003: Green, 1990, Seaton, 1999, Lennon and Foley, 1999, William
and Miles, 2002, Slade, 2003, Seaton and Lennon, 2004, Stone, 2005a, Dunkley, 2007, Franklin,
2007: aktaran: Drvenkar, Banozic, Zivic, 2015, s.65). Memorial Turizm farklı unsurlardan
oluşmaktadır (The Institute for Dark Tourism Research, 2013; aktaran: Drvenkar, Banozic, Zivic,
2015, s. 65). Bu unsurlar:

 Yaşanılan trajedinin zamanı-yeri ve bunu ortaya çıkaran mevcut siyasi yapı
 Duygusal bağlamda mağdur kimliğe karşı ilgi
 Ziyaret yerinde çok daha etkin ikna olma
 Ulusal kimlik uyanışı; “böyle acı çekilerek kazanıldı gibi”
 Etnik ayrımcılık neticesinde zalimce uygulamalara maruz kalan azınlıklar
 Mistik deneyim kazandırma, “Dunya ticaret örgütünün tahrip edilmesi gibi”
 Psikolojik kişisel deneyim kazandırma, “Karşı tarafı anlama gibi”.
Hüzün turizmi içerisinde kabul edilen memorial turizm başka bir ifadeyle; bir şehrin, bir
bölgenin veya bir ülkenin ya da ulusun tarihinin ve kültürel mirasının ziyaretçiler sayesinde
bilinmesi tanınmasıdır. Memorial turizmin dört temel amacı vardır. Geçmişteki olaylara tanıklık
etme, yaşanılanları yeni nesillere aktarma, ilgili yerin turizm potansiyelini ortaya çıkarma yada
artırma ve ekonomik katkı sunmadır (https://www.connexionfrance.com) Trajedinin yaşandığı
yerler, anılar, mezarlıklar, müzeler, anıtlar ve bu bağlamda ortaya çıkartılan eserler aynı zamanda
o toplumun uluslaşmasına katkı sunmaktadır (Hadžić, 2005 akatran: Stojanov vd., 2013). Bu
kapsamda, tarih içerisinde yaşanmış önemli olaylar (savaşlar, soykırımlar, sürgünler vb.) ve tarih
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içinde insanoğlunun kaderine etki etmiş önemli insanlar (M.Kemal Atatürk, Nenehatun, Nazım
Hikmet, Mevlana vb.) yer almaktadır. Bu etkinliklere, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm
yıldönümü anma etkinliği, 18 Mart tarihinde ve 25 Nisan’da Çanakkale Şehtlerini anma
etkinlikleri örnek olarak verilebilir (Atay ve Yeşildağ, 2010).
Hatırlatma, hafızada canlı tutma ve tarihin canlı kalması hüzün turizmi sayesinde
olmaktadır (Stone, Sharpley, 2008: aktaran: Drvenkar, Banozic, Zivic, 2015, s. 68) ve insanlar
gibi toplumların da hafızasını oluşturmaktadır. Bu toplum hafızası ise topluluk üyeleri ile grup
kimliği arasındaki bağı kuran en önemli araçtır. Toplum bireylerinin birbiriyle deneyimlediği
herhangi bir olayın belleklerinde bıraktığı farklı izler, kolektif bir hafızanın göstergesidir. Kişinin
hafızasında kolektif hafızanın yansıması olarak; gelenekler, hikâyeler, eserler, anıtlar, yemekler
ve imajlar canlanır ve bunlar bireyleri birbirine bağlar. Bu bağlamda kolektif hafıza ve anma
etkinlikleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir. Arzık (2012) bu ilişkiyi, ulusal kimlik
yaratma, ülkeye olan aidiyet duygusu, meşru bir zeminin oluşturulması temelinde ele alıp
değerlendirmekte, anma etkinliklerinin toplumların tarihlerine dair yaşananları resmederek
geçmişlerini hatırlamalarına yardımcı olduğu için üzerine eğilmektedir. Öyle ki, son yıllarda
özellikle savaş alanlarına olan ziyaretlerin ve buna yönelik olarak düzenlenen etkinliklere olan
katılımın artması da, insanların tarihsel hafızalarını taze tutmak istemeleri ile açıklanabilir. Belli
kurallara tabi, düzenli aralıklarla tekrarlanan, olanı dillendiren etkinlikler şeklinde olarak ifade
edilen anma törenleri, toplumsal aidiyeti güçlendirerek, tarihsel hafızanın canlı tutulmasına
olanak sağlar. Dünya genelinde farklı ülkeler tarihsel geçmişlerine dayalı olarak farklı anma
etkinlikleri düzenlemektedir. Bunlar; ulusal günler ve yıldönümleri, bağımsızlık günü,
kuruluş/kurtuluş günü, dini yıldönümleri, protest ve karşı gösterilerin yıldönümleri, savaş anma
etkinlikleri, kültürel kutlamalar ve diğer tarihi etkinlikler olarak sıralanabilir (Frost ve Laing
2013: 5-8; Çeviker 2009: 19; İnce 2010: 11; Biletska, Şahin ve Şükür 2014: 97; Arzık 2012: 5;
Hall, Basarin ve Lockstone-Binney 2010: 246; Connerton 1999; aktaran: Çoban, 2016, s. 215).
Bugün, İngilizce’de “Western Front” olarak adlandırılan Batı Avrupa’da (Fransa-Belçika)
bulunan savaş alanlarına yönelik hareket 1950’li yıllardan sonra anma törenleri ile başlamış, başta
Somme Bölgesi olmak üzere bugün her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği, önemli turist çekim
yerleri haline gelmiştir. Yine Waterloo, Gettysburg, Pearl Harbour, Iwo Jima, Normandi, Batı
Cephesi gibi alanlar, milyonlarca insanın ziyaret ettikleri bir turizm alanı haline gelmiştir.
Belçika’da 19.yy’da Waterloo savaş alanının ziyaret edilmesi ve Amerikan İç Savaşı’nda
hayatlarını kaybeden askerlerin anılması için düzenlenen anma törenleriyle başlayan, zaman
içerisinde çok büyük kitleleri harekete geçiren bir turizm hareketine dönüşmüştür. Waterloo, iki
asıra yakın bir süredir Belçika’nın turizmde en çok ilgi çeken yeri olmuştur.Memorial turizim ile
ilgili olarak 2010 yılında 6 milyondan fazla turist Fransa’yı ziyaret etmiş olup, 40 milyon avro
gelir sadece direk yapılan harcamaları kapsamaktadır. Ülkedeki yerli turistlerin yanı sıra,
turistlerin yarısı Almanya, Birleşik Krallık, Belçika, Hollanda ve Amerika’dandır. Fransa en
önemli 16 anı yerlerinden 4.25 millyon turist almştır. I. Dünya savaşı ve II. Dünya savaşındaki
Fransa’nın özgürlük mücadelesi ile ilgili yerleri turistler açısından daha çekici hale getirilmiştir.
Memorial turizm ile ilgi yerlerin sayısı ve ziyaret edenlerin sayısı da artmaktadır
(http://www.oecd.org). Ülkemizde ise Gelibolu Yarım Adası’nda düzenlenen 18 Mart Törenleri
ve 25 Nisan Şafak Ayini ile Sarıkamış’ta düzenlenen anma törenleri bu tip törenlere en güzel
örneklerdir. Günümüzde hükümetler, ülkelerdeki ulus bilincini güçlendiren savaş alanlarında
düzenlenen anma törenleri ile savaş alanları turizmini teşvik etmektedirler (Atay ve Yeşildağ,
2010, s. 66-71).

HÜZÜN TURİZMİNİN DİASPORADAKİ AHISKALI TÜRKLERİN KİMLİĞİNE KATKISI • | • 551

Foto 2-3-4 : Waterloo Memorial Turizm Alanı;

Avustralya ve Yeni Zelanda (Avustralia and New Zeland Army Corps-ANZAC)
ordularının baş harflerinin kısaltılması ile meydana gelen “ANZAC” kelimesi, bu ülkeler için son
derece önemli bir tarihin oluşumunu sağlamıştır. Anzaklar’ın 25 Nisan 1915’te Gelibolu’ya
çıkarma yaptıkları günü Avusturya ve Yeni Zelanda, 1916 yılından itibaren Anzak Günü olarak
kutlamaya başlamıştır. Her yıl Gelibolu’da şehit olan askerler için hem Avustralya, hem de Yeni
Zelanda’da 25 Nisan günü “Anzak Anma Günü” ismiyle anılmaktadır (Yetişgin, 2015, s. 23)”.
İlk resmi şafak ayini, tüm Avustralya eyaletlerinin o günü resmi tatil olarak kabul ettiği 1927’de,
Sydney Anıt Mezarı’nda yapılmıştır (Avustralya Hükümeti Resmi Gelibolu Sayfası, 2015).
Türkiye’de “zafer” olarak kutlanan bu olay; Türkiye tarihi açısından, yeni bir devlet oluşumunun
ilk adımlarıdır. Yeni Zelanda ve Avustralya için ise ortak bir devlet tarihi oluşturma çabası altında
yer almaktadır (Berberoğlu, 2015; aktaran: Çiftçi, Küçükaltan,Yetgin, 2015). Mekânsal ve
zamansal yoğunlaşmayı gerektiren anma etkinlikleri ciddi organizasyon gerektiren aktiviteler
olup, çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. Duygusal yoğunluğa odaklı bu tür turistik faaliyetlerde
destinasyonların daha etkin tanıtılma imkânları da artmaktadır (Atay ve Yeşildağ, 2010).
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü verilerine göre, Gelibolu Yarımadası
Tarihi Milli Parkı Müdürlüğüne bağlı müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 1994 yılında 100.626 iken,
2004 yılında 230.245, 2006 yılında ise 293.300’e ulaşmıştır. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu
Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerdir. Her sene ise ortalama 60-80 bin yabancı yoğun, olarak
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı olmak üzere, 28 milli parkı ziyaret etmektedir (Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü 2010). TUİK 2013 istatistiki verilerine göre, ülkemize
giriş yapan Avusturyalı turist sayısı 2012 yılında 505.560 kişi, 2013 yılında 518.273 ve 2014
yılında ise 512.339 kişi’dir. Gelen Yeni Zellanda’lı turistlerin sayısı ise her geçen yıl artmaktadır.
2012 yılında 28.278, 2013 yılında 30.667 ve 2014 yılında ise 32.993 kişi ülkeye giriş yapmıştır
(TUİK, 2013: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012: aktaran: Kızılırmak, Alrawadieh, Küçükali,
Atsız, 2015, s.1204). Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’na gelen yerli ve yabancı turistler
için seyahat acentaları turlar hazırlamaktadırlar. Gelibolu Yarımadası’na gelen Avustralyalı ve
Yeni Zelandalı turistler için hazırlanan genel bir tur programı vardır. Anzak Turu olarak
adlandırılan bu turlarda ağırlıklı olarak turistler, Kabatepe Müzesi, Anzak Koyu, Arıburnu
Mezarlığı, 25 Nisan Şafak Ayini Tören Alanı, Lone Pine Mezarlığı, Kırmızı Sırt Siperleri, 57.
Alay Şehitliği, Nek Mezarlığı ve Conk Bayırı’nı gezmektedirler. Bununla birlikte “Özel Tur”
olarak adlandırılan turlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan diğer
mezarlık, anıt ve şehitlikler de ziyaret edilebilmektedir (http://www.anzacgallipolitours.com :
aktaran: Yeşildağ, 2010, s.32).
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Foto 5: Anzak Törenleri;

Foto 8: Hiroşima Barış Anıtı;

Foto 6-7:Çanakkale Şehitliği;

FOTO 9: Hiroşima Barış Anıt

4. Ahıska Türkleri İçin Hüzün/Memorial Turizm Merkezleri: Rabat KalesiAhmediye Camii ve Külliyesi
Ahıska’da IX. Yüzyılda Ahıska kalesinin ismi Rabattır. Rabat, Arapçada şehir yaşam yeri
anlamına gelmektedir. Bu kaledeki eski yapılar onarılırken daha önce hiç olmayan tarihî görünümlü
yeni yapılar da ilâve edilmiştir. Bu alan 7-8 hektar olup, proje içerisinde; çarşı, restoran ve oteller
bulunmaktadır. 15 milyon dolarlık bu projede en önemli yapılar; Azize Meryem Ortodoks Kilisesi,
Katolik Katedrali, Ermeni Kilisesi ve Osmanlı (Ahmediye) Camidir (http://www.ahiska.org.tr )
Ahıska Atabeklerinden Hacı Ahmed Paşa tarafından, Ocaklı Çıldır Beylerbeyi döneminde,
Ahıskalı ustalara, İstanbul Selâtin Camileri örneğinde bir medrese, çeşme ile Ahmediye câmiisi
yaptırılmıştır. Ahmediye külliyesinin 1749 yılında biten küçük bir örneği de, yine Ahıskalı ustalar
tarafından Atabekli Küçük İshak Paşanın Sancak Beyi olduğu Doğubayazıt Kalesi de 1785’te
yapılmıştır (http://www.ekonomigazete.com ).
Ahmediye cami, Rusların şehri işgalinin ardından 1828 yılında minaresi sökülerek
yağmalanmıştır. Caminin avlusunda daha önce bulunan camiiyi yapan Ahmet Paşa Atabek’in ve
eşinin türbeleri şu an mevcut değildir. Aynı zaman da Osmanlı devletinde, İstanbul’da ve sarayda
çok önemli yerlere gelmiş kişilerin yetiştiği medrese bulunmaktadır. Medresedeki çok önemli
eserler, Rus general İvan Fyodoroviç Paskeviç şehri alınca kütüphanedeki kitapların listesini
çıkararmış ve hepsini Petersburg’a göndermiştir. Bugün halen bu eserler Petersburg müzesinde
bulunmaktadır. Aynı zamanda beyaz taştan yapılmış olan cami minaresinin de taşları Petersburg’a
götürülmüştür. İki katlı olan mederese çok sayıda odadan oluşmaktadır. Yine Kalenin içinde
atebeklerin dört katlı sarayı bulunmaktadır (http://www.ajansahiska.com). Ahıska’ya hâkim bir
tepedeki kale içinde bulunan, uğradığı birçok tahribata rağmen yaklaşık 250 yıldır ayakta duran
Ahmediye Camii, Hacı Ahmed Paşa’nın Ahıska Beylerbeyi iken İstanbul’daki Selâtin Camileri
örnek alınarak yaptırılmıştır. Rus işgali karşısında bir camide toplanan 400 kadar kişinin tamamı,
yakılmıştır. Kaleye sığınanların tamamı ise öldürülmüştür. Türk mimarlığının önemli eserleri
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arasında gösterilen 1749 yılı yapımı Gürcistan’daki Ahmediye Külliyesindeki, restorasyon
çalışmaları başladığında Türk kamuoyu tarafından daha iyimser bakılarak eski orijinal haline
dönecek beklentisi oluşmuştur. Özellikle restorasyonun Türk uzmanlarının gözetiminde
olduğunun söylenmesi bu umutları artırmıştır (http://www.ajanshaber.com). İçinde pek çok dini
yapı olmasından dolayı hoşgörü parkı olarak düzenlenen Ahıska Kalesi’ndeki Ahmediye Camii
ve Medresesi’nin restorasyonu, oldukça önemli bir adım olarak nitelendirilmiştir. Gürcistan’daki
restorasyon çalışmalarına karşılık Türkiye de, Artvin’deki İşhan Kilisesi ile Erzurum
Uzundere’deki Öşvank Kilisesi’si restore edilmiştir (http://www.haberler.com). 2012 yılında
başlayan ve Gürcü uzmanların gözetiminde yürütülen restorasyonlar tamamlanmış durumdadır.
Kültürel mirasın korunması için Türkiye’nin yürüttüğü detaylı ve kapsamlı çalışmalardan duyulan
memnuniyet Gürcü makamlarca bizzat belirtilmiştir (https://www.diyanet.gov.tr). Fakat
Ahmediye camisi ve eklentileri aslına uygun restore edilmemiş yapıdan Türk İslam izleri önemli
ölçüde silinmiştir. Aslında Türkiye ile Gürcistan arasında yapılan anlaşma her iki ülkenin
kiliselere karşılık oradaki camilerin restorasyonu ile ilgili önemli bir anlaşmadır. Fakat
mabedlerin denetimi ve aslına uygun restore edilmesi konusunda somut anlamda bir sonuç elde
edilememiştir.
Fotoğraflar: Rabat Kalesi- Ahmediye Camii ve Külliyesi

Foto 10: http://www.ahiskapress.com

Foto 12: http://www.ajansahiska.com

Foto 11: http://www.ajansahiska.com

Foto 13: https://media-cdn.tripadvisor.com
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Foto 14-15: https://media-cdn.tripadvisor.com

Anadolu’da Gürcilerin ve Gürci kültürel mirası olarak görülen kiliseler ibadete açılması
yanısıra, Rabat kalesi ve Ahmediye camii külliyesi dışında Ahıska bölgesinde yer alan diğer
camiilerin restore edilmesi ve ibadete açılması konusunda ülkeler bir uzlaşma sağlanabilir.
Bölgenin çok kültürlü etnik ve dinsel yapısı düşünüldüğünde hassas bir denge üzerinde giden
ilişkilerin gereilmemesi için, konu çok boyutlu düşünelerek ele alınmalıdır.
Sonuç ve Öneriler
Özellikle diasporadaki Ahıskalılar ve Türkiye’deki Türkler düşünülerek Ahıskalı Türklere
ait eserleri korumak ve yaşatmak için Türkiye ile Gürcistan çok daha derin işbirliği içerisinde
hareket etmelidir. Türkiye, bunu devlet politikası haline getirmeli ve Gürcistan-Türkiye
ilişkilerinde ilk sıraya taşımalıdır. Özellikle hüzün turizmi bu sürecin dinamik kalmasını
sağlayacaktır. Bu noktada Gürcistan geçmişte Zviad Gamsakhurdia’nın yürüttüğü gibi Ortodoks
Gürcü milliyetçiliği bağlamında bir uygulama yürütmemelidir. Ahmediye camiisinin restorasyon
çalışmalarında bu tür girişimlerle karşılaşılmıştır. Hatta Rabat kalesinin içine olmayan mabedler
eklenmiştir. Dahası Ahmediye Camiisi gibi ak minaresi ile ünlenmiş bir mabedin restorasyonda
minaresinin yapılmaması Türk kültürel mirası açısından çok büyük eksikliktir. Hatta halen müze
olarak kullanılması önemli sorunlardan biridir. Bir dönem Kars, Artvin, Ardahan`ın çok ilersinde
hem turizm hem kültür merkezi olan Ahıska`da, Osmanlı Beylerbeyinin ikamet ettiği kalenin
içindeki alana kilise ve sinagog yapılması oradaki Türk kimliğini silmeye yönelik girişimlerdir.
İki yüz elli sene Osmanlı Eyalet başkentliği yapmış bölgenin Kıpçak ve Osmanlı kimliği göz ardı
edilirken, bilinçli yapılan restorasyon hataları bu izleri silmeye yönelik uygulamalardır.Türkiye,
Ahıska bölgesindeki Türk kültürünü ve Türk nüfusunu canlandırmayı devlet politikası haline
getirmelidir. Bunun için bölgeninin Türk kültürü ile iligili mekanların restorasyonu öncelik
taşımalıdır. Öncelikli olarak Ahmediye Camiisi ve Külliyesinin tekrar aslına döndürülmesi ve
amacına uygun olarak kullanılması gerekir. Daha önceki restorasyon çalışmalarının sonucu göz
önüne alındığında Türkiye’nin, Rabat kalesindeki restorasyon çalışmalarında çok da etkili ya da
müdahaleci olmadığı görülmektedir. Rabat kalesinin gerek restorasyon sonucunda gerekse
zamanın devlet başkanı Sakaşvili döneminde restorasyonu tamamlandıktan sonra yapılan
açılışında kale ve çevresinin Gürci ve Ermeni kültürüne ait bir kültürel mirasmış gibi yansıtılması
konu ile ilgili sıkıntıları göstermesi açısından ilginç bir örnektir. Diğer açıdan açılışla ilgili gerek
Türkiye’den gerekse DATÜB’den herhangi bir yetkilinin davet edilmemesi (Gürcistan ile
Türkiye araındaki iyi ilişkilere ragmen) Gürcistan’nın konuya yaklaşımını ve tutumunu
göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenle Türkiye ve konu ile ilgili sivil toplum örgütleri
birlikte çok daha kararlı ve etkili politikalar yürütmelidir.
Ahıska bölgesi hüzün turizmi ve memorial turizmi açısından değerlendirildiğinde önemli
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bir potansiyele sahiptir. Bölgede hüzün turizmi ve memorial turizm potansiyelinin varlığı
Ahıskalı Türkler arasında özellikle farklı ülkeleredeki Ahıskalılar arasında bağ oluşturacak ve var
olan bağı canlı tutacaktır. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve ilşkilerin kuvvetlendirilmesi için,
bu çalışma da şu öneriler getirilmiştir:

Ahıskalıların çok büyük bir kısmının vatanından uzak olması nedeniyle sürgün
ile ilgili sembol, işaret ve izlerin önemli bir kısmının yeniden canlandırılması önemlidir.

Ahıskalı Türkler ve Anadolu Türkler açısından kültürel miras olan yapıların,
yeniden aslına uygun olarak restore edilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikli olarak
Ahmediye Camiisi’nin ibadete açılması, aslına uygun olarak restore edilmesi ve denetiminin
de Ahıskalı Türklere verilmesi uygun olacaktır.

Rabat kalesi içinde Rus işgali sırasında yakılan ve öldürülenler için bir anıt kitabe
de yapılabilir. Gürcistan ve Türkiye ile karşılıklı yapılan anlaşmalarda bugün itibariyle sorun
olarak kalan eksiklikler tamamlanmalıdır. Gürci kilisesi buranın ibadete açılması için
Türkiye’deki bazı kiliselerin denetimini istemektedir. Bu noktada her iki tarafta humanizm
değerleri ile hareket ederse önemli bir uzlaşı sağlanabilir. Bu anlamda Gürcü kilisesi ile
Türkiye Diyanet Başkanlığının işbirliği hem somut hem de manevi etki açısından büyük
önem taşımaktadır.

Ahıska bölgesiyle ilgili olarak, Ahıska bölgesinde harabe durumunda olan ya da
o bölgedeki köylülerce amacı dışı kullanılan camiiler özellikle bazılarının ahşap süslemeleri
sanatsal değere sahip olanlar öncelikli olarak restore edilmeli, bunun için Türkiye ile
Gürcistan arasındaki iyi ilişkiler kullanılmalıdır. Buralara finansman aktarımında Türkiye
Diyanet Vakfı Türkiye’ki camilerde yardım kampanyası başlatarak katkı sunabilir.

Sürgün esnasında hayatını kaybedenler adına sürgünün başladığı istasyona anıt
yapılıp, hayatını kaybedenler tespit edilerek isimleri yazılmalıdır.

Ahıska’daki hüzün merkezleri, sürgünün yıl dönümünde anma törenleri
yapılarak, memorial turizm destinasyonu haline haline getirilmelidir. Bu yaklaşım
diasporadaki tüm Ahıskalıların bu topraklara ilgisinin daha fazla artmasını sağlayacaktır.
Sürgünün başlangıç ve geçiş noktalarına anıtlar (çeşme, sembol heykeller vb.) yapılarak,
kitabe şeklinde bilgelendirilmeler yapılmalıdır.

Türkiye’nin Ahıska bölgesine en yakın noktası olan Posof’a sürgünde hayatını
kaybedenler için de dev bir anıt yapılarak, Ahıska bölgesinin anma etkinlikleri başlangıç
noktası yapılabilir.Aynı zamanda bölgede yeni yeni artan Selçukluları 1080 yılındaki Kol
zaferini anma etkinleri çok daha geniş kitlelere yayılarak hüzün turizm bağlamında
değerlendirilerek ele alınmalıdır. Çünkü Selçukluların Kol zaferi Ahıska bölgesiyle doğrudan
bağlantılıdır.

Mesafe olarak oldukça uzakta olmasına rağmen Doğu Beyazıt’taki İshak Paşa
sarayı Ahmediye camiisi ile aynı kültürel mirasın özelliklerine sahip olduğundan daha geniş
kapsamlı turlarlar düzenlenerek bölgenin hüzün turizmi potansiyeli sınırın iki tarafı
düşünelerek değerlendirilmelidir.

Gerek Gürcistan’daki Ahıska bölgesindeki kültürel Türk mirasını korumak
gerekse bölgeye yakın başta Posof olmak üzere Türkiye’nin Ahıska bölgesine yakın diğer
bölgelerdeki kültürel mirası korumak ve etkinkinliklerle canlandırmak bölgeye ekonomik
olarak da katkı sunacaktır. Bu sayede yalnızca Ahıska Türkleri ve Türkiye açısından anma
etkinlikleri düzenlenmiş olmayacak aynı zamanda bu anma etkinlikleri, Gürcistan için turizm
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çekiciliği yaratacaktır. Gürcistan açısından da ekonomik anlamda bölgenin turizm getirisi
olacaktır. Böylece Ahıska bölgesinde sürgünle ve Ahıskalı Türklerin kültürel mirası ile ilgili
ne kadar fazla tarihi kalıntı restore edilirse, o derece Gürcistan için turizm potansiyeli de
artacaktır.

Sürgünün yıldönümünde bir hafta anma etkinlikleri düzenlenmeli ve dünyanın
dört bir yanından gelen Ahıskalılar bu etkinlik çerçevesinde bir araya gelerek, sürgünle ilgili
yerlere toplu ziyaretler gerçekleştirilmeldir. Hatta Ahıskalı Türklerinin gelenek ve
göreneklerini yansıtan belgesel, video, sergi ve gastronomi ile ilgili etkinlikler yapılmalı,
sürgünü kapsamlı şekilde anlatan müzeler yapılmalı ve sürgün güzergahlarına turlar
düzenlenmelidir. Anma törenleri ve etkinlikler bağlamında bir araya gelinmesi psikolojik
baskı oluşturması açısından hem de Ahıskalı Türklerin kimliliğinin gelenek ve göreneklerinin
yaşatılmasına da katkı sunacaktır.
Sonuç olarak, tüm etkinliklerin işlevlik kazanabilmesi için Ahıskalı Türklerin varolan
kültürel miraslarına ait mekanların restorasyonları öncelik taşımalıdır. Hüzün turizme ile ilgili
mekan, sembol ve anıtlar sadece Ahıska bölgesinde hayata geçirilmemeli, Ahıska bölgesine sınır
olan Türkiye sınırları içersinde de özellikle anıt-kitabe ve çeşme gibi semboller hayata geçirilmeli,
POSOF bu anlamda merkez kabul edilmelidir. Bu şekilde bir süreç başalatılabilirse, hüzün turizmi
ya da memorial (anma) turiziminden bahsedebiliriz. Böylelikle hem Gürcistan hükümeti
ekonomik fayda sağlayacak hem de tarihi mekanlar bu işbirliği sayesinde restore edilmiş olacak,
hem de Ahıskalı Türklerin kültürel mirası ve kimliği korunmuş olacaktır.
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AHISKA TÜRKÜLERİNE YANSIYAN TARİH
THE HISTORY REFLECTED IN AHISKA FOLK SONGS
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Özet
Toplumsal hafıza pek çok olgu ve unsur içinde yaşar. Kimi zaman artık müzelerde kalmış bir
nesnenin eskimeye yüz tutan ruhu; kimi zamansa dedelerden torunlarına aktarılan bir hikâye olan toplumsal
anılar, en canlı şekilde müzik eserleriyle yaşarlar. Çünkü müzik her zaman ve herkes için var olmuş bir
sanattır. Müzik, tüm sanat ve bilim dalları içinde toplumun nabzını hemen yansıtan, acısına tercüman olan,
sevincini katmerlendiren bir niteliğe sahiptir. Savaşlar, göçler ve sürgünler, tarihi pek çok acı ile dolu olan
Türklerin türkülerinde tüm canlılığı ile görülür.
Haksız yere sürgüne gönderilen, trenlere bindirilerek Sovyet topraklarının dört bir tarafına dağıtılan,
ağır muamelelere maruz kalan, pek çok acı yaşayan Ahıska Türkleri, çektiklerini halk şarkılarına konu
etmiştir. Memleket özlemi kokan, “Ah vatan!” diye inleyen şarkı, türkü ve şiirler Ahıska halk
edebiyatındaki yerini almıştır. Bununla birlikte diğer tüm Türk toplulukları gibi aşklarını, sevinçlerini,
özlemlerini, beklentilerini de türkülerine konu etmiş olan Ahıska Türklerinin müzik kültürü, araştırılmayı
bekleyen bir deryadır.
Betimsel karakterli bu çalışmada, Ahıska Türklerinin şarkı ve türkü sözlerine yansıyan toplumsal
olaylar, türkülerin konuları saptanmış; türkü sözlerinde yer alan ve motifsel nitelik gösteren kelimeler, Türk
kültüründeki izdüşümleri ile birlikte ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Ahıska Türküleri, Türkülerde Sürgün Teması, Türkü Sözleri
Analizi, Kültürel Müzikoloji.
Abstract
The social memory lives in many facts and elements. Social memories remain extremely lively in
musical works. Because, music is an art that has always existed for everyone and everyone. Music,
immediately reflects the pulse of the community, becomes an interpreter in pain and improves the joy in all
branches of art and science. Wars, migrations and exiles take place in Turkish folk songs (Türkü).
The Ahıska Turks, unjustly sent to exile, were forced take into trains, scattered all over Soviet
territory, subjected to ill-treatment and suffered so much. They have carried their sorrows into folk music
songs. Songs that smell of hometown longing take place in Ahiska folk literature. Along with this, Ahiska
Turks, like all other Turkish societies, have expressed their love, joys, aspirations and anticipations into
folk songs. The musical culture of Ahiska Turks is a great repertoire deserving to be investigated.
It has been determined the social events that have been reflected in the folk songs of Ahıska Turks
and it has been detected the words which have motifical qualities in Ahıska Turks’ folk song in this
descriptive research. The findings have been evaluated in the light of Turkish culture.
Key Words: Ahıska Turks, Folk Songs of Ahıska Turks, Exile Themes in Folk Songs, Analyzing
Folk Songs’ Lyrics, Cultural Musicology.

Giriş
Toplumsal hafıza pek çok olgu ve unsur içinde yaşar. Kimi zaman artık müzelerde kalmış
bir nesnenin eskimeye yüz tutan ruhu; kimi zamansa dedelerden torunlarına aktarılan bir hikâye
olan toplumsal anılar, en canlı şekilde müzik eserleriyle yaşarlar. Çünkü müzik her zaman ve
herkes için var olmuş bir sanattır. Müzik, tüm sanat ve bilim dalları içinde toplumun nabzını
hemen yansıtan, acısına tercüman olan, sevincini katmerlendiren bir niteliğe sahiptir. Savaşlar,
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göçler ve sürgünler, tarihi pek çok acı ile dolu olan Türklerin türkülerinde tüm canlılığı ile görülür.
Haksız yere sürgüne gönderilen, trenlere bindirilerek Sovyet topraklarının dört bir
tarafına dağıtılan, ağır muamelelere maruz kalan, pek çok acı yaşayan Ahıska Türkleri,
çektiklerini halk şarkılarına konu etmiştir. Memleket özlemi kokan, “Ah vatan!” diye inleyen
şarkı, türkü ve şiirler Ahıska halk edebiyatındaki yerini almıştır. Bununla birlikte diğer tüm Türk
toplulukları gibi aşklarını, sevinçlerini, özlemlerini, beklentilerini de türkülerine konu etmiş olan
Ahıska Türklerinin müzik kültürü, araştırılmayı bekleyen bir deryadır. Betimsel karakterli bu
çalışmada, 15 Ahıska Türkü ve şarkısının konuları saptanmış; bu eserlere yansıyan toplumsal
olaylar belirlenmiş; türkü sözlerinde yer alan ve motifsel nitelik gösteren kelimeler, Türk
kültüründeki izdüşümleri ile birlikte ele alınmıştır.
Ahıska Türkülerinde Konular
Türk Halk Müziği eserlerini konuları açısından sınıflandırmak, oldukça güçtür. Bu durum
diğer Türk eserlerinde olduğu gibi Ahıska Türklerinin türkü ve şarkılarında da benzerdir.
Türküleri konularına göre ayırma işlemi bu güne kadar pek çok kez yapılmaya çalışılsa da,
üniteler arasında kesin sınırlar bulunmadığından, bu ayırım şekilsel olmaktan ileri gitmemiştir
(Özbek, 1975: s.84). Türk Halk Müziği eserlerinde kafiyeyi korumak adına, ana konunun sık sık
dışına çıkıldığı görülür. Bu da eser içinde konu bütünlüğünü bozabilir. Ayrıca bir dörtlükte
bağdan, bahçeden söz edilirken; aynı türkünün devamında ayrılık ve acıdan bahsedilmesi gibi
durumlar da türkü sözlerinde yaygın olarak yer alır (Vural 2016b: s.2). Bunlara rağmen, yine de
hemen hemen her türkünün temel olarak üzerinde durduğu ana bir konu vardır.
Sözlü müzikal eserlerde “sevda” teması, tartışmasız şekilde öne çıkar. Türk dünyasının
halk müziği eserlerinde de durum böyledir. Ahıska türküleri içindeki Cemile, bu türkülerden
birisidir. “İkimiz bir köynekte (gömlekte), yakası dar olaydı” sözleri ile sevgili ile ne kadar yakın
olunmak istediği, hoş bir şekilde ifade edilmiştir. “Gül dala” ve hikâyeli bir anlatıma sahip olan
“Çoban Çeşmesi” adlı eserlerde de sevda konusu işlenir.
Elbette tüm halk müziği ürünleri derin duygulardan beslenir. Tarihi savaşlar, göçler, acılar,
zaferler, büyük aşklarla dolu olan Türk milletinin türküleri, bu duyguların en yoğun hissedildiği
eserler içinde yer alır. Bunlarla birlikte Ahıska türkülerinde duygusal doku son derece yoğun
şekilde işlenir. Bunlardan bir tanesi anneye duyulan özlemi içeren “Anne Türküsü”dür. Bu
türküde lirik bir anlatım göze çarpar. Anneye özlem, anneye doyamama ve ona muhtaç olma
temaları, dokunaklı şekilde ifade edilir. Annenin giydiği bir gömleğin koklanması gibi durumlar,
duygusal şekilde ele alınır.
Özlem ve acılarla birlikte, günlük olaylar da türkülere konu olur. Dünyanın en gelişmiş
mutfak kültürlerinden birisine sahip olan Türklerin dillere destan yemeklerinden birisi mantıdır.
Ahıska mutfağının mantısı “hınkal” için yazılmış bir türkü de mevcuttur. Türküde hınkal ve
hınkalı hazırlayan eller övülür; bu yemeğin ne kadar meşhur olduğundan söz edilir. Ayrıca “Çok
çetindir beklemesi hınkalı” sözleri ile yemeğin hazırlanması beklenirken nasıl sabırsızlanıldığı
vurgulanır.
Bunlarla birlikte dramatik temalar, Ahıska Türkülerinde dikkat çeker. Hasret dolu gözlere
ve yitip giden gençliğe hayıflanan “Beyaz Kar Yağır” bunlardan bir tanesidir. Yine gençliğin
geçip gitmesi ile birlikte sevda konusunu işleyen “Sürmeli Göz Maralım” da sayılabilir.
Gelin olan kızın ağzından yakılan ağıtlar, Türk dünyasında sık görülür. Gelin kızdan
babasına, annesine ya da diğer yakınlarına serzenişler, kendisini bekleyen hayattan emin olamama
gibi sözler içeren bu ağıt türüne çeşitli örnekler vermek mümkündür. Örneğin Niğde ilinde gelin
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annesine, babasına ve annenin gelin kıza yaktığı ağıtlara şu örnekler verilebilir:
Gelinden annesine:
Golbağımı dahınmam
Dahınıp da bahınmam
Annem gelmeyince de
Ben gınalar yahınmam
Gar yağdı gapılara
Dayandı yapılara
Anne bir ben mi çoktum
Attın beni dışarlara

Gelinden babasında
Odanıza serdim hasır
Uğrunuza oldum yasir
Babam ettiysem bi gusur
Aslan babam beni affet
…
Atımı getirin binek taşına
Elim erişmiyor eğer gaşına
Çığırın babam gelsin atın başına
(Beyhan 1997: s.136).

Anneden kızına
Atladım indim eşiği
Sofrada galdı gaşığı
Gızım evin yahışığı
Ah gızım, gınalı gızım
Arpa göydün köşeye
Gonyah göydüm şişeye
Gidiyon gınalı guzum
Beni göydün köşeye

Bu örnekleri arttırmak mümkündür. Ahıska türkülerinde de bu tema görülür. “Ağır Ağır”
adlı türküde gelin kızın baba evine sevgisi, annesine, yengesine ve kardeşine sözleri yer alır.
Dokunaklı melodik örgü, “Annem bana ağlasın” gibi sözlerle perçinlenir.
Gelin kıza muhtemelen babasının ağzından söylenen “Cici Kızım”, evlenen kızın nasıl bu
kadar büyüdüğü, düğününde ve tüm hayatında mutlu olması dilek ve düşünceleri yer alır. “Eyvah
kızım büyüdü, Cici kızım büyüdü” sözleri, akılda kalan, hareketli ve hoş bir melodi eşliğinde
söylenir. “Kızım senle övündüm, mutlu olsun düğünün” mısraları ise kız çocuklarına verilen
değeri vurgulaması açısından önemlidir.
Türk dünyasında toylar büyük bir değere sahiptir. Eski Türklerde “toy” kelimesi “meclistoplantı”, “devlet meclisi” anlamlarına gelmektedir. Kelimenin bir diğer ve yaygın anlamı ise
bayram, ziyafet ve eğlenceli yemeklerdir (Vural, 2011, s.90). Toy merasimleri devlet hayatında
önemli bir yer tutmaktadır. Toylar; doğum, bey oğlunun ilk avı, tahta çıkma, bir felaketten
kurtulma ve elçi kabulü gibi sebeplerden dolayı yapılıyordu. Bunlardan başka; düğün toyları,
ölüm toyları, ölü aşları, ad verme toyları, çocuğu olmayanların yaptırdıkları dilek ve hacet toyları,
yemin toyları ve uğurlama karşılama toyları da yapılmaktaydı (Ögel, 1988: s.773).
Ahıska türkülerinde toylar, dikkat çekecek kadar çok işlenir. Bunlardan bir tanesi
Azerbaycan’da da sevilen “Gözeller Bezenmiş Toya Gider” adlı türküdür. Bu türküde sevda
teması ile birlikte toydaki eğlencelerden söz edilir.
Eğlence konulu türkülerden bir diğer ise “Kaytarma”dır. Türküler bulundukları
coğrafyanın izlerini taşırlar. Ahıska Türkülerinin Azerbaycan türküleri ile yakın olması, bu
etkileşimin bir sonucudur. Bunun gibi Karadeniz türküleri ile Ahıska Türkülerinin yakınlığından
da kısmen söz etmek mümkündür. Karadeniz Bölgesi’nin sevilen türküsü “Hamsi Koydum
Tavaya” ile melodik ve sözel açıdan çok benzeyen Kaytarma Türküsü, sevgi ve eğlence temalıdır.
Burada hamsi yerine bir çeşit börek olan samsa konu edilir.
İncelediğimiz eserler içinde Ahıskalı Emrah’a ait olanların sahip olduğu edebi dil dikkat
çeker. Bu eserlerde yer alan ve lebdeğmez divanında seslendirilmek üzere yazılan bir türkü,
nasihat ögeleri içeren ve Tanrı ile olan bağları vurgulayan sözlere sahiptir. “Ahıska” ismini
taşıyan bir diğer eserde ise dertlerden ve sıla özleminden söz edilmektedir. Sıla, “bir yiğidin
yaman derdi olarak” betimlenmiş ve mısralardaki yerini almıştır. “Güzeller” adlı türküde
sevgiliye yönelik hasretten söz edilmektedir. Bu türküde “göç eylemek” teması da yer alır.
Ahıskalı Emrah’a ait olan sözlerde hasret ve göç temaları yer alsa da, Ahıska Türklerinin
çektiği sıkıntıların dile gelişi net şekilde, söz ve müziği Halit Kara’ya ait olan Ahıska Türküsü’nde
görülür. Ahıska Türküsü’nde, Ahıska Türklerinin soyundan ve tarihinden söz edilir. Oğuz
boylarından geldikleri, Kafkasların sularını içtikleri gibi ifadelerle birlikte, Dede Korkut gibi Türk
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dünyasının ortak kültürel değerlerine de atıfta bulunulur. Bununla birlikte eserin temel konusu
vatandan ayrı kalmak, vatandan ayrı bırakılmaktır.
Naçar kaldım birşey gelmez elimden
Hasret türküleri düşmez dilimden
Ayrıldım bağımdan gonca gülümden
Ahıska Türküyüm yılmam ölümden
Yukarıda sunulan dörtlükte de görüldüğü gibi, vatana duyulan özlem ve bunun türkülere
yansıyışı Ahıska Türküsü’nde işlenmektedir. Çektiğim çileler türkülerdedir diyen âşık, türkülerin
sıkıntıların ifadesi olma özelliğini de vurgular. Türküde yer alan “Gün olur adalet hükmünü verir”
mısrası ile Ahıska Türklerine zulüm edenlerin, yaptıklarını bulacakları kastedilir.
Ahıska Türkülerinde Motifleştirilmiş Kelimeler
Türkü sözlerinde yer alan duygu ve olgular, kimi zaman olduğu gibi, kimi zamansa
simgelere bürünmüş olarak karşımıza çıkar. Motifsel nitelik kazanmış kelimeler, ilk
anlamlarından daha farklı içeriklere işaret ederler. Bu kelimler, toplumsal yönelim ve niteliklere
ilişkin detaylı bilgi barındırabilmekte; kimi olguların göstergesi durumuna gelebilmektedirler.
Hele bazı kelimeler vardır ki, üzerinde binlerce yıllık anlam yükünü taşır. Edebi metinlerde sık
kullanılan söz sanatlarına konu olan ve yoğun motifsel anlama sahip kelimelerden birisi “gül”dür
(Vural 2016a: s. 2). Ahıska türkülerinde “gül”, üç kez gerçek anlamında, yani motifsel bir özellik
göstermeksizin, düz anlamsal boyutta saptanmıştır. İki kez sevgili nitelenirken, bir kez kız evlat
nitelenirken, bir kez de bülbül-gül ilişkisi içinde işlenen gül, bir defa da vatandan ayrı kalmanın
simgesi olarak kullanılmıştır. Gülün Ahıska türkülerindeki bu farklı kullanımları ve Türk
kültüründeki eşsiz yerinin izdüşümleri, birlikte ele alınmalıdır.
Gül, Divan ve Halk Edebiyatında bülbül ile birlikte, seven ve sevilen ikilisinin temel
unsurlarından birisi olarak yer alır. Divan Edebiyatında gül, âdeta bir kişilik ve karakter
kazanmıştır. Güzelliği, temizliği, hassasiyeti ve duruşu gibi yönlerden sevgili ile özdeşleşmiş bir
çiçektir. Gülün en belirgin işlevlerinden birisi, tasvirleri renklendirmesidir. O, pek çok tasvirin
ana motiflerinden biridir ve bu yönüyle, Divan Edebiyatının en önemli ürünlerinden olan Hüsn-ü
Aşk’ın tasvirlerinin de ayrılmaz parçalarındandır (Eren, 2010: 245). Gül, pek çok inançta önemli
bir yere sahiptir. İslamî sanatlarda gülün bazen Allah’ın güzelliğini, sıklıkla da Hz. Peygamberi
simgelediğini görürüz. Taç yaprakları ve dikeniyle ilâhî cemâli ve celâli yansıtır (Uludağ, 2002:
149). Dolayısıyla “ebru” gibi Tasavvufi temelli pek çok sanatta “gül”e ayrı bir önem verilir. Bu
durum halk şarkılarında da görülebilir.
Gülün simgelediği unsurlar içinde cennet, mutluluk, ümit, muhabbet gibi olumlu soyut
kavramlar; bahar, nevruz gibi doğal olayları da görmek mümkündür. Ayrıca gül, Türk şiirinde
doğal ve kozmik ögelerle ilişkilendirilir; yanak, yüz, dudak, sevgili, güzellik tasvirlerinde
kullanılır. Gönlün arzusu ve ümidi, bazen açılmak nedir bilmeyen bir gonca ile; sevgilinin lütfuyla
mutluluğa kavuşmak ise açılıp saçılan bir gül şeklinde tanımlanabilmektedir (Bayram, 2007: 211;
Eren, 2010: 245). Gülün mis kokusu ve güzelliği, bu çiçeğin sıklıkla sevgiliyi nitelerken
kullanılmasına neden olmuştur. Ahıska türkülerinde de sevgilinin “gül, gülüm” kelimeleri ile
ntielendirildiği görülür. Ancak türkü külliyatında pek sık görülmediği şekilde, muhtemelen baba
tarafından kız evladın da “gül” olarak tanımlandığına Ahıska türkülerinde şahit oluruz..
Ali Osman Öztürk, “Türkülerde Söz Kalıpları, Eğretileme ve Simgeler” adlı çalışmasında,
“gül”ün, türkü sözlerinde en fazla yer alan bitki olduğunu ve 70 kıtadan 51’inde gülden söz
edildiğini belirtir. Öztürk’e göre gül çeşitli anlamlara gelse de, her anlamı bir şekilde sevgi ve aşk
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duygusu ile ilintilidir. Aynı zamanda türkü sözlerindeki gizli cinsel mesajların da simgelerinden
birisidir (Öztürk, 1998: 268). Gülün derilmesi, sevgili ile kavuşmak anlamında
kullanılabilmektedir. Ahıska türkülerinde ise çok daha farklı bir simgeleştirme görülür. Vatandan
ayrı kalma teması, “gonca gülden ayrı kalma” ifadeleri ile işlenir. Gonca gül, türkü külliyatında
genç kızları nitelemek için sıklıkla kullanılır. Ancak burada erişilememiş bir emel, bir vatandan
söz ederken görülür. Bu kullanım, motifsel ve son derece duygusal bir ifade arz eder. Nitekim
Bayram’ın da belirttiği üzere (2007: s.211), halk şarkılarında gönlün arzusu ve ümidi, bazen
açılmak nedir bilmeyen bir gonca ile simgeleştirilebilmektedir. Ahıska türkülerinde bu simge,
vatan aşkı ile ilişkilendirilir.
Nadir görülen bu kullanımla birlikte, çok sık kullanılan bir ilişki de Ahıska türkülerinde
yer almıştır ki bu gül-bülbül ilişkisidir. Gül, Divan ve Halk Edebiyatında bülbül ile birlikte, seven
ve sevilen ikilisinin temel unsurlarından birisi olarak yer alır. Genellikle kadın gül, erkek ise gül
dalına konan bülbül şeklinde motifleştirilir (Öztürk, 1998: s.262). Ahıska türkülerinde bu ilişki,
son derece edebi bir ifade ile kullanılmıştır: “Har olmazsa bülbül güle, Ah eder boyun büker mi?”.
Bu motifsel kullanımla birlikte bülbül, “Beyaz Kar Yağır” türküsünde gerçek anlamında
kullanılmıştır.
Ahıska Türkülerinde Dikkat Çeken Diğer Kelimeler
Ahıska türkülerinde, tıpkı Azerbaycan türkülerinde olduğu gibi sevgilinin maral ve ceylan
kelimeleri ile tanımladığı görülmektedir. “Sürmeli göz maralım” bu eserlerden birisidir.
Ahıska türkülerinde kara göz, sürmeli göz, ela göz tamlamaları, sevilenin güzelliği
vurgulanırken görülür. Kara göz ile birlikte kara kaşlar ve kara zülüf de Ahıska kızlarının
güzellikleri anlatılırken kullanılır. Al yanak da yine Ahıska kızlarını tanımlarken türkülerde yer
almıştır. Sevgilinin yanağı, dudağı betimlenirken kırmızı(al) rengin türkülerde yer alması sık
görülen bir durumdur (Vural Göher, 2010: s.178).
Çiçekler türküleri renklendiren unsurların başında gelir. Ahıska türkülerinde motifsel ve
gerçek anlamalarıyla kullanılan gül ile birlikte, düz anlamsal boyutta menekşe ve sümbül
çiçeklerinin isimleri de zikredilir.
Kıyafet ve aksesuarlar içinde iki türküde gömlek (köynek), iki türküde ise kemer; meyveler
içinde nar, karpuz, üzüm saptanmıştır. Türkülerin konuları kısmında söz edildiği üzere, Ahıska
mantısı olan hınkal ve bir çeşit börek olan samsa da Ahıska türkülerinde yer almıştır.
Sonuç
Ahıska türküleri üzerine yapılan bu çalışmada, Ahıska türkülerinin genel Türk dünyası
türkü külliyatı ile paralel şekilde sevgi ve aşk temalarına yer verdiği; ancak gurbet, sılaya özlem,
vatan özlemi temalarının sıkça vurgulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bilhassa “Ahıska Türküsü”
adlı eserde, Ahıska Türklerinin çektiği sıkıntılar, vatan hasreti yer alırken; Ahsıkalı Emrah’ın
eserlerinde de hasret temasından söz etmek mümkündür. Türkü külliyatı üzerine farklı bölgeler
üzerine yıllardır çalışma yapan birisi gözüyle, Ahıska türkülerinde kız çocuğa verilen değerin
dikkat çektiğini söylemek mümkündür. Toylar, evlenen kız ve erkek, Ahıska türkülerinde sıkça
konu edilir.
Motifleştirilmiş kelimeler söz konusu olduğunda ise gül öne çıkar. Gül-bülbül ilişkisi,
gülün sevilen kişiyi simge etmesi gibi alışıldık sonuçlarla birlikte, gülün kız evladı tanımlarken
kullanılması ve vatan toprağının gül goncası ile simgeleştirilmesi; çekilen hasretin bu yolla ifade
edilmesi, özel bir durumdur denilebilir.
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Maral, ceylan, gülüm kelimeleri sevgili betimlenirken kullanılmış; sevgilinin kara gözleri
ve kaşları öne çıkan unsurları olarak görülmüştür.
Bu açılardan Ahıska türkülerinin, genel türkü külliyatı ile benzeşim göstermekle birlikte,
kendine has özellikler gösterdiğini söylemek olasıdır. Çekilen sıkıntılar, vatan hasreti, sıla özlemi,
Ahıska Türkleri tarihinin bir yansıması konumundadır. Kız evlada verilen değer, Türk kültüründe
kadının konumuna vurgu yaparken; toylardan sıkça söz edilmesi ise binlerce yıllık Türk
geleneklerinin bir zuhurudur. Bu sonuçlarla birlikte, Ahıska türküleri üzerine daha geniş bir
örneklem ışığında yapılacak, büyük çaplı çalışmalar, farklı noktalara da ışık tutacaktır.
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AHISKA SORUNUYLA ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR DERGİ: BİZİM AHISKA
A MAGAZINE IDENTIFIED WITH AHISKA PROBLEM: OUR AHISKA
Erdal AKPINAR*
Özet
Ahıska Türkleri dünyanın kitlesel anlamda en kalabalık sürgün halklarından biridir. Konu, pek çok
ülkeyi ilgilendirmekte olup; uluslararası ilişkiler literatüründe Ahıska Sorunu olarak nitelendirilmektedir.
Dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış olan Ahıskalıların kültürel kimliğini korumak, sosyal dayanışmasını
sağlamak, problemleriyle ilgilenmek ve Ahıska sorununa çözüm aramak üzere çok sayıda sivil toplum
kuruluşu tek çatı altında toplanmıştır. Böylece Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) adı verilen
federasyon ortaya çıkmıştır. Çalışmamızın konusu olan Bizim Ahıska dergisi bu federasyonun yayın
organıdır.
Çalışmada içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi; “kontrollü yorum
yapma, sistematik ve nicel yollardan betimleme, önceden belirlenmiş ölçütlere göre inceleme, anlam
çıkarma, açık talimatlara göre nicelleştirme, niteli nicele dönüştürme, kavramların ölçülmesi ve belirli bir
anlam çıkarılması için kategorilere ayırma” olarak tanımlanmaktadır. Bizim Ahıska, 2004 yılından beri üç
ayda bir periyodik olarak yayınlanmaktadır. 2017 Nisan ayı itibariyle toplam 45 sayı yayınlanmıştır.
Ortalama bin adet basılan dergi, kütüphaneler ile yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm Ahıska derneklerine
dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Ahıska sürgünlerinin Türkiye’deki en etkin yayın organıdır. Dergi, Gazi
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yunus Zeyrek’in editörlüğünde yayınlanmaktadır. Dergide kültürel içerikli
makaleler yoğunlukta olmakla birlikte; tarih, coğrafya, politika, iletişim ve aktüalitenin ilgi alanına giren
her çeşit yazıya, habere ve yoruma yer verilmektedir. Dolayısıyla Bizim Ahıska’nın vasat bir kültür dergisi
olmanın ötesinde, Ahıska Sorunu odaklı çok disiplinli ve çok işlevli bir yayın organı olduğunu söylemek
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Bizim Ahıska Dergisi, Ahıska sorunu, DATÜB, Yunus Zeyrek.
Abstract
Ahıska Turks are one of the most crowded exilian people of the world in the mass sense.The matter
concerns quite a few countries ; it has been characterized as Ahıska Problem in international relations
literature. Many non-governmental organizations have been gathered under one umbrella to keep cultural
identity of Ahıska Turks who scattered to different countries of the world , to supply their social solidarity,
to deal with their problems and try to find a solution for Ahıska problem. Thus, the federation which is
called World Ahıska Turks Union ( DATÜB) has come out. Our Ahıska magazine that is the subject of our
study is publication of this federation.
Content analysis method was used in the study. Content analysis is defined as “controlled
commenting, describing in systematic and quantitative ways, analyzing according to preset criteria,
inference, making quantitative according to clear instructions, changing qualitative into quantitative,
measuring terms and categorizing for a specific inference”. Our Ahıska magazine has been published
quarterly as periodically since 2004. Total 45 number has been printed as of April 2017. The magazine that
was printed a thousand on average, is being delivered to both libraries and all Ahıska associations at home
and abroad. In this context, it is the most active publication of Ahıska exiles in Turkey. The magazine is
published by the editor Yunus Zeyrek who is lecturer at Gazi University. Articles with cultural content are
intense in the magazine; every kind of writing, news and comment that are in the field of interest of history,
geography, politics, communication and actuality are also given place. Hence, it is possible to say that Our
Ahıska magazine is a multidisciplinary and multifunction publication that is focused on Ahıska Problem,
beyond being an ordinary cultural magazine.
Keywords: Our Ahıska Magazine, Ahıska Problem, DATÜB, Yunus Zeyrek.
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Giriş
Kitaplar, dergiler ve gazeteler bilgi, kültür ve iletişim dünyamızın en temel organlarıdır.
Hiç kuşkusuz bunlar arasında dergiler ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Ana Britannica
Ansiklopedisi dergiyi; “Düzenli aralıklarla yayımlanan, bir ya da birkaç ilgi alanına ilişkin haber,
makale, deneme, inceleme, araştırma ve eleştiri gibi yazıları, çeşitli edebi ürünleri ya da belirli
konulara yönelik derlemeleri içeren ve genellikle resimli olan basılı yayımlar” şeklinde
tanımlamaktadır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Basın Sözlüğünde ise dergi;
“Siyaset, yazın, teknik, sanat, spor ve bilimle çeşitli konuları gazeteden daha geniş ele alan süreli
yayım” olarak nitelendirilmektedir (Gezgin, 1998).
Uzmanlara göre bir yayın organının dergi sayılabilmesi için; düzenli bir yayım aralığının
(periyot) olması, içinde okunacak metinlerin yer alması, ciltli olması, ücret karşılığında satılması
ve diğer yayımlardan bağımsız olarak dağıtılması gerekir (MEB, 2008: 5-6). Ancak bunlardan
son iki özellik göreceli olup, özellikle son yıllarda pek çok derginin ücretsiz veya bir başka yayın
organının eki biçiminde dağıtıldığı görülmektedir.
Günümüzün yayın dünyasında içerikleri ve işlevsel özellikleri itibariyle çok çeşitli dergiler
söz konusudur. Bilim, siyaset, edebiyat, sanat, ekonomi, eğitim, magazin, moda, turizm, spor,
haber, kadın, çocuk, mizah dergileri gibi. Bazı araştırmacılar dergileri; tüketici, kurumsal,
bilimsel, marjinal ve sektör dergileri olmak üzere beş ayrı kategoride toplamaktadır. En geniş
kategoriyi tüketici dergileri oluşturur (MEB, 2008: 7-14). Ayrıca dergiler son yıllarda basılı ve
elektronik olarak da tasnif edilmeye başlanmıştır.
Dergilerin başta bilim, kültür ve medeniyet olmak üzere insan yaşamı üzerindeki etkisi
büyüktür. Dergiler, yapısal özellikleri itibariyle pek çok konunun derinlemesine irdelenmesi için
oldukça uygun yayım organlarıdır. Gazeteler zaman darlığından konuları derinlemesine ele
alamazlar. Kitaplar ise oldukça kapsamlı, teferruatlı ve spesifik bir karaktere sahiptir. Bu durumda
dergi, kitapla gazete arasında bir konuma oturmaktadır. Kitap uzun soluklu okumayı
gerektirmekte, gazete ise hem kısa sürede hazırlanmakta, hem de kısa sürede tüketilmektedir.
Oysa dergi, konuları derinlemesine işleyebilmekte ve belirli periyotlarla okuruna
sunabilmektedir.
Çalışma konumuz olan Bizim Ahıska dergisi, 2004 yılından beri üç ayda bir yayınlanan
süreli bir yayın organıdır. Dergi, hem matbu, hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Aradan
geçen 12 yılda toplam 45 sayı çıkmıştır. Dergi ortalama bin adet basılmakta olup; kütüphaneler
yanında, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm Ahıska derneklerine dağıtılmaktadır. Ahıska
Türklerinin en etkin yayın organıdır. Editörü Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yunus
Zeyrek’tir. Kapağında kültür dergisi olarak tanımlanmaktadır. Tespitlerimize göre, dergide
kültürel içerikli makaleler yanında; tarih, coğrafya, siyaset, iletişim ve aktüalitenin ilgi alanına
giren her çeşit yazıya ve habere rastlanabilmektedir. Dolayısıyla Bizim Ahıska’nın vasat bir kültür
dergisi olmanın ötesinde, Ahıska Türkleri ve Ahıska sorunu odaklı çok disiplinli ve çok işlevli
bir yayın organı olduğunu söylemek mümkündür.
Bizim Ahıska dergisi, Ahıska sorununun tüm boyutlarıyla anlaşılmasını sağlayan önemli
bir misyona sahiptir. Bu çalışmanın amacı, bu dergiyi ana hatlarıyla analiz etmek ve tanıtmaktır.
2004 yılından beri yayınlanmakta olan dergiyle ilgili şimdiye kadar kapsamlı bir akademik
çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın literatüre önemli bir katkı sağlayacağı ve Bizim
Ahıska dergisini çeşitli yönleriyle ele alan yeni araştırmalara zemin oluşturacağı
düşünülmektedir.
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Yöntem
Çalışmada içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi; kontrollü
yorum yapma, sistematik ve nicel yollardan betimleme, önceden belirlenmiş ölçütlere göre
inceleme, anlam çıkarma, niteli nicele dönüştürme, kavramların ölçülmesi ve belirli bir anlam
çıkarılması için kategorilere ayırma şeklinde tanımlanmaktadır (Aslan ve Tavşancıl, 2001: 21-22;
Sert vd; 2013: 351-357). Sözlerin ve yazıların açık talimatlara göre kodlanarak nicelleştirilmesi,
sayısallaştırılması sürecidir (Balcı, 2001: 209). Yöntemin özünde, yazılan ve söylenenlerin
kategorileştirilmesi yatar.
Çalışma; toplam dergi (45) ve yazı (848) miktarının fazla olması nedeniyle sistematik
örnekleme tekniğiyle belirlenen 10 adet dergideki 183 yazı üzerinden yürütülmüştür. Örnekleme
birim seçiminin sistematik olarak yapıldığı örnekleme sürecine sistematik örnekleme adı verilir
(Özmen, 2000: 41-43). Bizim Ahıska, yılda dört kez yayınlanan süreli bir dergi olup, her sayıda
ortalama 18 adet yazı yer almaktadır. Çalışmamızda sonu 1 ve 5 ile biten sayılar (1, 5, 11, 15, 21,
25, 31, 35, 41, 45) seçilmiştir. Buna göre içerik çözümlemesine tabi olan dergi adedi toplam dergi
adedinin % 22,2’si, yazı adedi ise toplam yazı adedinin %21,6’sı kadardır. Dolayısıyla seçilen
örneklemin evreni temsil etme oranı oldukça yüksektir.
Çalışmamıza esas teşkil eden yazıların nitelik, ilgi alanı ve içeriklerine göre çözümlemeleri
yapılmıştır. Nitelik başlığı altında, dergideki yazıların türü ve mahiyeti tespit edilmiştir. İlgi alanı,
yazının daha ziyade hangi bilimsel disiplin kapsamında değerlendirildiğini; içerik ise yazının
konusunu ortaya koymaktadır. Yazılar çözümlendikten sonra tasnif edilip, tablolaştırılmıştır.
Bulgular ve Yorum
Yöntem başlığı altında belirtildiği üzere çalışmamıza konu olan yazılar nitelik, ilgi alanı ve
içerik olmak üzere üç açıdan çözümlemeye tabi tutulmuştur.
Nitelik başlığı altında, dergideki yazıların türü ve mahiyeti tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu
kapsamda yazılar; bilimsel makale, deneme-derleme, haber-yorum-söyleşi ve şiir-hatıra-hikâye
olarak dört gurupta toplanmıştır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, bazı yazıların hangi guruba ait
olduğunu kesin bir şekilde ifade etmek zordur. Örneğin, pek çok söyleşide yoğun bir şekilde
hatıralara yer verildiği görülmektedir. Yine bazı şiirler hatıralarla, ya da bazı hikâyeler şiirlerle iç
içe işlenmiştir. Esasen bu durum sadece bu dergide değil, genel olarak yazın hayatında sıklıkla
rastlanılan bir durumdur.
Tablo 1. Bizim Ahıska dergisindeki yazıların niteliklerine göre dağılımı
Yazının

Bilimsel Deneme – Haber - Yorum – Şiir - Hatıra –

Niteliği

Makale

Derleme

Söyleşi

Hikaye

42

55

62

24

183

23%

30%

34%

13%

100%

Sayı
Yüzde (%)

Toplam
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Yazının Niteliğine Göre

Şiir - Hatıra Hikaye
Haber - Yorum 13%
- Söyleşi
34%

Bilimsel
Makale
23%
Deneme Derleme
30%

Bilimsel Makale
Deneme - Derleme
Haber - Yorum - Söyleşi
Şiir - Hatıra - Hikaye

Şekil 1. Bizim Ahıska dergisindeki yazıların niteliklerine göre dağılımı

İçerik çözümlemesi yapılan 183 metin içerisinde en fazla yazı, haber-yorum söyleşi
türündendir. Bunun nedeni derginin tüm sayılarında Ahıskayı, Ahıskalıları ve Ahıska sorununu
ilgilendiren en az bir haber içerikli yazıya yer verilmesidir. Ayrıca takdim yazıları da haber
ağırlıklı içeriği nedeniyle bu kategoride değerlendirilmiştir. Bu başlık altındaki yazılarda gerek
Türkiye’deki, gerekse başka ülkelerdeki Ahıska Türkleri ile ilgili tüm olayların yer yer yorum da
katılarak okuyuculara aktarıldığı görülmektedir. Bu başlık altında ayrıca başta 1944 sürgününü
yaşayanlar olmak üzere, Ahıska sorunuyla ilgili bilim adamlarıyla, politikacılarla ve kanaat
önderleriyle yapılan oldukça zengin içerikli söyleşiler yer almaktadır.

Şekil 2. Bizim Ahıska Dergisi: 35. sayının kapak görünümü
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Şekil 3. Derginin 21. sayısında yayınlanan deneme türünde bir yazı (Zeyrek, 2011: 5-10)

Deneme - derleme türü yazılar ikinci en yoğun yazı türünü oluşturmaktadır. Esasen bu yazı
türüne fazla yer verilmesi, benzer dergilerde de sıklıkla rastlanılan bir durumdur. İncelediğimiz
55 deneme - derleme türü yazının büyük bir bölümü 1944 veya 1989 sürgününü bizatihi
yaşayanlar tarafından kaleme alınmıştır. Kanaatimize göre dergide bu tür yazıların oran olarak
yüksekliği, derginin hitap ettiği kesimde sahiplenme duygusunu güçlendiren önemli bir faktördür.
Diğer yandan dergideki bazı deneme -derleme yazıları bilgi, üslup ve yöntem bakımından bilimsel
makale formatına oldukça yakın düzeyli yazılardır.

Şekil 3. Derginin 15. Sayısında yayınlanan tarih alanına ait bilimsel bir makale (Mehmedli ve
Mehmedova, 2009, 12-17)

Şüphesiz Bizim Ahıska dergisinin en önemli özelliklerinden biri de her sayıda en az bir
kaç adet bilimsel makaleye yer vermesidir. Kanaatimize göre bu durum, editörün akademisyen
kimliğiyle olduğu kadar, Ahıska Türkü akademisyenlerin Ahıska davasının sesi olarak gördükleri
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dergiyi sahiplenmesiyle de yakından ilgilidir. Dergide yayınlanan akademik makalelerin büyük
bir bölümü Ahıska tarihi alanındadır. Bunların başında Fahrettin Kırzıoğlu’nun makaleleri gelir.
Başta Yunus Zeyrek, Orhan Uravelli ve Rıdvan Çitil olmak üzere, akademisyenler ve konunun
uzmanları tarafından kaleme alınan bu tür makaleler derginin bilimsel niteliğini artırdığı gibi,
Ahıska literatürünün zenginleşmesine de büyük katkı sağlamaktadır.
Tablo 2. Bizim Ahıska dergisindeki yazıların ilgi alanlarına göre dağılımı
Yazının İlgi Alanı Tarih Kültür Siyaset Coğrafya İletişim Diğer Toplam
Sayı
Yüzde (%)

42

53

27

16

39

6

183

23%

29%

15%

9%

21%

3%

100%

Yazının İlgi Alanına Göre
Diğer
3%

İletişim
21%

Tarih

Tarih
23%

Kültür
Siyaset

Kültür
29%

Siyaset
15%

Coğrafya
İletişim

Coğrafya
9%

Diğer

Şekil 4. Bizim Ahıska dergisindeki yazıların ilgi alanlarına göre dağılımı

Bizim Ahıska dergisinde pek çok sosyal bilimin ilgi alanına giren metne rastlamak
mümkündür. Kültür, dil,edebiyat, tarih, siyaset ve coğrafya bunların başında gelir. Kuşkusuz bu
durum derginin Ahıska sorununun siyasal ve kültürel zemini olma çabasıyla yakından ilişkilidir.
Bilindiği üzere söz konusu disiplinlerin milli kimliğin inşası, korunması ve geliştirilmesi gibi
işlevleri de vardır. İncelenen 183 yazı içerisinde özellikle akademisyenler ve konunun
uzmanlarınca kaleme alınmış belirli disiplinlere ait spesifik makaleler nispeten sınırlıdır. Buna
karşın interdisipliner olarak nitelendirilebilecek metinlerin sayısı daha fazladır.
Tablo 3. Bizim Ahıska dergisindeki yazıların içeriklerine göre dağılımı
Yazının
İçeriği

Ahıska - Ahıska
Türkleri

Türk Dünyası
ve Türkler

Sürgün ve
Zorunlu Göç

Diğer

Toplam

Sayı

103

53

17

10

183

Yüzde (%)

56%

29%

9%

6%

100%
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Yazının İçeriğine Göre
Sürgün ve
Zorunlu
Göç
9%

Diğer
6%

Ahıska Ahıska
Türkleri
56%

Ahıska - Ahıska
Türkleri
Türk Dünyası ve
Türk Toplulukları
Sürgün ve Zorunlu
Göç

Türk
Dünyası ve
Türk
Toplulukları
29%

Diğer

Şekil 5. Bizim Ahıska dergisindeki yazıların içeriklerine göre dağılımı

Ahıska Türkleri Stalin tarafından 1944 yılında topyekûn vatanlarından çıkarılmış, Orta
Asya ülkelerine sürgün edilmiştir. Bu tarihten sonra zor koşullar altında yaşamış, defalarca yeni
sürgünlere ve zorunlu göçlere muhatap olmuşlardır (Akpınar, 2016: 329). Dergide işlenen
konuların büyük bir bölümü Ahıska yöresi ve Ahıska Türkleri ile ilgilidir. Hatta ayrı bir başlık
altında değerlendirdiğimiz sürgün ve zorunlu göç konulu yazıların da büyük ölçüde Ahıska
Türkleri ile ilişkili olduğunu belirtmek gerekir. Bizim Ahıska dergisi, fazla ideolojik olmamakla
birlikte, Türklük ve Müslümanlık vurgusu güçlü milliyetçi bir yayın çizgine sahiptir. Ancak bu,
başkalarını ötekileştiren ve düşman gören bir çizgi değildir. Nitekim dergide kendilerini vatansız
bırakan Ruslar ve Gürcüler hakkında dahi düşmanca bir söyleme pek rastlanmaz. Bunun yerine
özelde Ahıska Türklerinin, genelde ise tüm Türk dünyasının kimliği, kültürü, sorunları ve
birliğiyle ilgilenen pozitif bir milliyetçilik anlayışı gütmektedir. Bu yönüyle saldırgan, ırkçı
diaspora dergilerinden oldukça farklı bir yayın anlayışına sahip olduğu söylenebilir.

Şekil 6. Derginin 31. sayısında yayınlanan kültür alanına ait bilimsel bir makale (Çitil, 2013: 1315).
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Sonuç
Bizim Ahıska Dergisi 2004 yılından beri istikrarlı bir şekilde yayın hayatını
sürdürmektedir. Yılda dört kez çıkmakta olan dergi, 2017 Kış sayısı (45. Sayı) ile 13. yılına
girmiştir. Hiç kuşkusuz bu süre, büyük imkânlarla yayına başladıktan ve birkaç sayı çıktıktan
sonra kapanan dergilerle karşılaştırıldığında, oldukça uzun sayılır. Kanaatimize göre bu başarı
derginin sıradan bir yayın organı olmanın ötesinde, büyük bir davanın sesi olma iddiasıyla
yakından ilişkilidir. Nitekim içerik çözümlemesini yaptığımız toplam 183 metnin dağılımında
görülen denge ve düzen; dergi yönetiminin bu iddiayı hem kitlelere, hem de entellektüel ve
diplomatik çevrelere etkin bir şekilde yansıtabilecek kıvamda sunma çabasında olduğunu
göstermektedir. Çabalar sonuç vermiş, bildirinin başlığında vurgulandığı gibi Ahıska Türkleriyle
ve Ahıska Sorunuyla özdeşleşen kıvamda ve sıcaklıkta bir dergi ortaya çıkmıştır.
Cemil Meriç, bir derginin varlığını sürdürmesini bir savaşta kazanılan zafer kadar değerli
görmekte ve bu konuyla ilgili olarak; “Kitap fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz. Dergi, hür
düşüncenin kalesi. Belki serseri ama taze ve sıcak tefekkür. Kitap, çok defa insanın eseri, tek
düşüncenin yankısı; dergi bir zekâlar topluluğunun. Bir neslin vasiyetnamesidir dergi;
vasiyetnamesi, daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi, kaybedilen bir savaş, hezimet veya
intihardır” der (Meriç, 1992: 100-101). Büyük düşünür sanki bu sözlerini sıcacık bir dava ve ülkü
dergisi olan Bizim Ahıska için söylemiştir.
Zoru başaran, 12 yılı ve 45 sayıyı geride bırakarak büyük bir başarı öyküsüne imza atan
derginin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği önemlidir. Tespitlerimize göre başarı çizgisini
sürdürebilmesi için içerik ve teknik bakımdan bazı yeniliklere ihtiyaç vardır. Örneğin dergi
“ulusal hakemli dergi” formatına sokulabilir. Böylece daha rahat bilimsel makale tedarik edilip,
yayınlanabilir. Bu durum derginin akademik niteliğini güçlendireceği gibi, bilimsel etkinliğini de
artıracaktır. Diğer yandan dergideki bazı yazların içeriklerinde yer yer tekrarlara rastlanmaktadır.
Önlem alınmadığı takdirde bu sorun giderek büyüyebilir. Bu bağlamda dergide düzenli yazacak
birkaç kalem ve spesifik birkaç köşe açılması faydalı olacaktır. Ayrıca Ahıska sorununu merkezde
tutmayı sürdürmek koşuluyla, Türk dünyasını ilgilendiren konulara daha fazla yer verilebilir.
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Özet
Ahıska Türkleri, asıl vatanları bugünkü Gürcistan Cumhuriyeti toprakları içinde kalan ve Türkiye
ile sınır komşusu olan, Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, Adıgön ve Bagdanovka ilçelerinden 1944 yılından
itibaren ayrılarak çeşitli ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Bunun sonucunda birçok sorunla baş
etmek zorunda kalmışlardır. Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi, Ahıska
Türklerinin tanıtılması, yaşadıkları sorunların anlaşılması ve daha sonra yapılacak çalışmalara yol
göstermesi açısından önemli görülmektedir. Bu düşüncelerden hareketle bu çalışmada Ahıska Türkleri ile
ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi, yapılan çalışmaların yapıldığı üniversite, enstitü, çalışmanın
tam metnine ulaşılma durumu, türü, yılı, konusunun ve alt konularının belirlenmesi ve alanda yapılacak
çalışmalarla ilgili önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmaya Yüksek Öğretim Kurumu
Ulusal Tez Merkezi internet sitesinden ulaşılabilen Ahıska Türkleri ile ilgili yapılmış lisansüstü tezler dahil
edilmiştir. Araştırmada nicel perspektif belirlenmiş ve betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmadan elde
edilen bulgulara göre araştırmaların 1996’dan bu yana yapılmakta olduğu ve lisansüstü tezlerin büyük
çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Lisansüstü, Tez
Abstract
The Ahiskan Turks, also known as Meskhetian Turks were forced to leave their homeland, the
districts of Akhaltsikhe (Ahıska), Akhalkalaki (Ahılkelek), Aspindza (Aspinza) and Ninotsminda
(Bogdanovka) bordering Turkey in the Republic of Georgia and migrate to various countries since 1944.
As a result, they have had to face numerous difficulties. Investigation of the studies on the Ahiskan Turks
is important for raising awareness on their challenges, understanding their problems and serving as a guide
for future studies. Based on this perspective, the present study aimed to review the postgraduate theses on
the Ahiskan Turks; to designate university, institute, full-text access, research type, publication year, topic
and subtopics; and to offer recommendations for future studies in the field. Thus, the postgraduate theses
on the Ahiskan Turks accessible at the National Thesis Center of the Council of Higher Education were
included in the descriptive study where a quantitative perspective was adopted. The study results showed
that the first study on the subject was conducted in 1996and that the vast majority of the studies were
master’s theses.
Keywords: Ahıskan Turks, postgraduate, thesis

Giriş
Göç olgusu gerek nedenleri, gerekse toplumsal yapıda yaratmış olduğu sonuçları
bakımından önemli bir toplumsal durum olarak ele alınmaktadır. Göç insanoğlunun
toplumsallaşmasından bugüne etkisini ve önemini arttırarak sürdürmüş, günümüzde de arttırarak
sürdürmektedir. Bir birey ya da bir topluluğun yaşadığı yerden başka bir yere yerleşmek amacıyla
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taşınması olayı olarak açıklanabilen göç, diğer bir ifadeyle kişilerin gelecek yaşantılarının ya bir
bölümünü ya da tamamını geçirmek üzere bir yerleşim biriminden diğerine yerleşmek amacıyla
yapmış oldukları coğrafi nitelikli yer değiştirme olayıdır (Akan ve Arslan, 2008). Türk Dil
Kurumunda ise göç “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir
ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi” olarak
tanımlanmaktadır. Tanımlardan da yola çıkılarak göç, göçün nedenleri ve sonuçları arasında
karmaşık bir ilişki olup; iç göç, dış göç, zorunlu göç ve gönüllü göç olarak çeşitli şekillerde
sınıflandırılabilmektedir(Asar, 2016). Göç aynı zamanda, kısa süreli ve geçici yer değiştirmeler
şeklinde olabileceği gibi devamlı yani kalıcı nitelik taşıması şeklinde de gerçekleşebilir. İster kısa
dönemli isterse uzun dönemli özellikte olsun ister ulusal sınırlar içinde ister ulusal sınırları aşan
bir biçimde gerçekleşsin bu hareketin temel unsuru insan, yani göçmen ve ailesidir (Akan ve
Arslan, 2008).
Türkiye’ye değişik bölgelerden dil, din ve kültür gibi unsurlar açısından farklı özellikler
taşıyan göçmenlerin geldiği bilinmektedir. Türkiye’ye başka ülkelerden göç eden topluluklardan
birisi de Ahıska Türkleridir. Coğrafi konumu, kültürü, tarih boyunca yaşadıkları sebebiyle
Ahıska, Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir yerdir. Ahıskalılar, Osmanlıdan günümüze
Anadolu’ya sevgi beslemişler, manevi bir bağ ile bağlanmışlardır. Özellikle coğrafi yakınlığı bu
kültür ile etkileşimi kuvvetlendirmiş, başta aşıklar, şairler, masal, efsane, mani, türkü
gibiunsurlardaki özelliklerinAhıska Türkleri ile ortak olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple
Ahıskalıların yaşadıkları ülkemizi yakından etkilemiştir (Bilyadze, 2015).
Bu çalışmanın konusunu oluşturan Ahıska Türkleri çok zengin bir kültüre sahip olup, Türk
kültürünü hala canlı olarak yaşatmaktadır. Ahıska Türkleri, asıl vatanları bugünkü Gürcistan
Cumhuriyeti toprakları içinde kalan ve Türkiye ile sınır komşusu olan, Ahıska, Ahılkelek,
Aspinza, Adıgön ve Bagdanovka ilçelerinden 1944 yılından itibaren ayrılarak çeşitli ülkelere göç
etmek zorunda kalmışlardır. Bunun sonucunda birçok sorunla karşılaşmışlardır (Bilyadze,
2015).Yılmaz ve Mustafa (2014) yaptıkları araştırmada çeşitli ülkelerden Türkiye’ye göç eden
Ahıska Türklerinin kendi mesleklerini yapamadıklarını, geldikleri toplumda insani ilişkiler
kurmakta zorlandıklarını, gelenek göreneklerini yaşama ve yaşatmada zorluk yaşadıklarını ve
eğitim hizmeti alamamaları gibi sorsunlar nedeniyle uyum sorunları yaşadıklarını saptamışlardır.
Ahıskalı Türkler, kitlesel olarak göç etmeleri, farklı giyim, şive ve çalışma alışkanlıklarının
olması, uzun süre güvensiz ortamlarda ve sürgün olarak yaşamaları nedeniyle toplumsal güven
duygularının gelişmemesi, Türkçe konuşmalarına rağmen okuma ve yazma becerilerinin zayıf
olması nedeniyle iş imkanlarının kısıtlı olması gibi durumlardan dolayı toplumsal uyum sorunu
yaşamaktadırlar (Kahraman ve İbrahimov, 2013). Çünkü göç edenler yeni ortam, kültür ve
bireylerle karşılaşarak bocalamakta, gelecekleri hakkında belirsizlik yaşamakta ve bu durum
uyumlarını güçleştirmektedir (Kesici, 2015; Apak, 2014).
Göçmen ve ailesinin içinde bulunduğu koşullar ve sorunları çok sayıda disiplinin ilgi
alanına girmekte, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, hukuk, iktisat
ve eğitim başta olmak üzere birçok bilim alanında çalışılan konuların başında gelmektedir. Bu
durum barınma, sosyal hizmet, sağlık, uyum, dil eğitimi, temel eğitim, meslek eğitimi, istihdam
ve daha pek çok boyutun yer aldığı kapsamlı araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu
bağlamda göçmen ve ailesinin gereksinimlerinin; sosyal destek ve kültürel yapılarına cevap
verecek ortamlar ile sunulan hizmetlerin, sorunlarının ve beklentilerinin yapılacak daha çok
sayıdaki araştırmaların verilerine dayandırılarak tanımlanması ve değerlendirilmesi için mevcut
araştırmaların incelenmesi gerekmektedir. Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan araştırmaların

AHISKA TÜRKLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ • | • 577

incelenmesi, Ahıska Türklerinin tanıtılması, yaşadıkları sorunların anlaşılması ve daha sonra
yapılacak çalışmalara yol göstermesi açısından önemli görülmektedir. Yapılan literatür
taramasında da Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan çalışmaların yönelimlerini belirleyen,
araştırmaların mevcut durumunu ortaya koyan bir araştırmanın bulunmadığı saptanmıştır. Bu
düşüncelerden hareketle bu çalışmada Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin
incelenmesi, yapıldığı üniversite, enstitü, çalışmanın tam metnine ulaşılma durumu, türü, yılı,
konusunun ve alt konularının belirlenmesi ve alanda yapılacak çalışmalarla ilgili önerilerin
sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi, yapılan
çalışmaların yapıldığı üniversite, enstitü, çalışmanın tam metnine ulaşılma durumu, türü, yılı,
konusunun ve alt konularının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırma tarama modelinde olup
betimsel yöntem kullanılmıştır (Büyüköztürk ve ark., 2013).
Araştırma 1996 yılından bu yana Ahıska Türkleri ile ilgili yapılmış ve Yüksek Öğretim
Kurulu Dokümantasyon Yayın ve Daire Başkanlığına ait veri tabanından ulaşılabilen tezlerle
yürütülmüştür. Nisan 2017 tarihine kadar Ahıska Türkleri ile ilgili yapılmış toplam tez
sayısının41 olduğu belirlenmiştir. Çalışmada tezlerin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak
özeti bulunmayan 2 tez araştırma kapsamının dışında kalmış, çalışma 39 tez üzerinden yapılmıştır
(Ek1).
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır
(Karadağ, 2009). Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Yayın ve Daire Başkanlığına ait veri
tabanından ulaşılabilen Ahıska Türkleri ile ilgili yapılmış tezler bilgisayar ortamına aktarılarak
tezlerin yapıldığı üniversite, enstitü, çalışmanın tam metnine ulaşılma durumu, türü, yılı,
konusunun ve alt konularına göre ayrılarak çözümlenmiştir. Son aşamada ise bulgular arasındaki
ilişkiler incelenmiş, neden sonuç ilişkileri kurulmuş, bulgular yorumlanarak alanda yapılacak
çalışmalarla ilgili öneriler sunulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla yapılan bu
araştırmada lisansüstü tezlerin yapıldıkları üniversiteye göre dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.
Şekil 1 incelendiğinde Ahıska Türkleri ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin üniversiteler
arası dağılımında %15.38 ile İstanbul Üniversitesi ilk sırada, %12.82’lik bir oran ile Marmara
Üniversitesi ikinci sırada bulunmaktadır. Ege Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İhsan Doğramacı
Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinde eşit sayıda Ahıska Türkleri ile ilgili lisansüstü
çalışma yapılmış olup oranı ise %5.13’tür. Diğer üniversitelerde birer lisansüstü çalışma
yapılmıştır. Ahıska Türkleri ile ilgili çalışmaların birçok üniversitede yapılmış olmasının önemli
bir gelişme olduğu düşünülmektedir.
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Şekil 1. Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Üniversiteye İlişkin
Dağılımları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
The University of Arizona

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
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Kategori 1Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Enstitüye İlişkin
Çizelge 1. Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan
Dağılımları
Çalışmaların Yapıldığı Enstitü

f

%

Sosyal Bilimler Enstitüsü

35

89,75

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

2

5,13

Yurtdışı Enstitü

1

2,56

Güzel Sanatlar Enstitüsü

1

2,56

Toplam

39

100

Çizelge 1 incelendiğinde lisansüstü tezler ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsünde
(%89,75) yapılmış olup, % 5,13’ü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yapılırken, Güzel Sanatlar
Enstitüsü (%2,56) ve Yurtdışı Enstitüde (%2,56) yapılan çalışmaların birbirine eşit olduğu
bulunmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılmış lisansüstü çalışmaların sayısının fazla olması
sosyoloji ve tarih gibi bölümlerin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olmasından kaynaklanıyor
olabilir.
Çizelge 2. Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerde Tam Metne Ulaşılma Durumuna
İlişkin Dağılımlar
Tam Metne Ulaşılma Durumu

f

%

Tam Metnine Ulaşılan

29

74,36

Tam Metnine Ulaşılamayan

10

25,64

Toplam

39

100

Çizelge 2 incelendiğinde, yapılan lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun (%74,36)tam
metninin erişime açık olduğu, ancak lisansüstü çalışmaların %25,64’ünün yazarı tarafından
kısıtlandığı için tam metin olarak okuyucuya açık olmadığı belirlenmiş ve bu durum bilimsel
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çalışmaların yeni yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından önemli bir eksiklik olarak
değerlendirilmiştir.
Çizelge 3. Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Türlerine İlişkin Dağılımları
Çalışmaların Türü

f

%

Yüksek Lisans Tezi

30

76,92

Doktora Tezi

8

20,51

Sanatta Yeterlik

1

2,56

Toplam

39

100

Çizelge 3’e göre örnekleme dahil edilen tezlerin % 76.92’si yüksek lisans, % 20.51’inin
doktora tezi ve %2.56’sının ise sanatta yeterlik tezi olduğu saptanmıştır. Doktora tezlerinin daha
az olması, göçmenlerle ilgili yapılan çalışmaların yoğun bir çaba gerektirmesinden dolayı doktora
düzeyindeki çalışmalarda tercih edilmemesi ile ilgili olabilir. Sanatta Yeterlik türünde yapılan
çalışmanın varlığı Ahıska Türklerinin kültürüyle ve aynı zamanda Türk kültürü ile benzer
özelliklerinin anlaşılmasını sağlamaktadır.
Çizelge 4. Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Yıllara İlişkin
Dağılımları
Çalışmaların Yapıldığı Yıllar

f

%

1996-2000

2

5,13

2001-2005

6

15,38

2006-2010

10

25,64

2011-2015

18

46,15

2016 ve sonrası

3

7,69

Toplam

39

100

Çizelge 4 incelendiğinde, Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan tezlerin yıllara göre giderek
arttığı görülmektedir. Ancak 2011 ve 2015 yılları arasında yapılan çalışmaların fazla olmasının
ise bu yıllar arasında dünya genelinde göç olgusunun öne çıkmasından kaynaklandığı, bu
durumun yapılan çalışmalara yansıdığı düşünülmektedir.
Çizelge 4 ve Şekil 2’ye göre Ahıska Türkleri ile ilgili 1996 yılında yapılan ilk tezden sonra
2000 yılına kadar olan süreçte ve 2005 yılında çalışma yapılmadığı görülmektedir. En çok
çalışmanın 2015 yılında yapıldığı saptanmıştır. Çalışmaların sayısının iniş çıkışlar gösterdiği,
hatta zaman zaman bazı yıllarda hiç çalışma yapılmadığı, buna rağmen az da olsa giderek arttığı
görülmektedir.
Çizelge 3 ve Şekil 2 incelendiğinde, Ahıska Türkleri ile ilgili yıllara göre yapılan tezlerin
yeterli olmadığı görülmektedir.
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Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Ayrıntılı Dağılımı
7
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2014
2015
2016

0

Şekil 2. Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Ayrıntılı Dağılımı
Çizelge 5. Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Konularına İlişkin Dağılımları
Çalışmaların Konularına İlişkin Dağılımları

f

%

Tarih

10

26,32

Sosyoloji

8

21,05

Uluslararası İlişkiler

5

13,16

Halk Bilimi

3

7,89

Din

3

7,89

Gazetecilik

2

5,26

Dilbilim

2

5,26

Türk Dili ve Edebiyatı

1

2,63

Siyasal Bilimler

1

2,63

Sahne ve Görüntü Sanatları

1

2,63

Antropoloji

1

2,63

Müzik

1

2,63

Coğrafya

1

2,63

Toplam

39

100

Çizelge 5’de görüldüğü gibi Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan çalışmaların %26,32’sinin
tarih alanında, %21,05’inin sosyoloji alanında olduğu belirlenmiştir. Göç çoğunlukla kişisel karar
ve tercihlere dayanmakla birlikte toplumsal sonuçlar da doğurmaktadır (Akan ve Arslan, 2008).
Çalışmaların sosyoloji ve tarih alanlarında yoğunlaşmasının, bu durum ile ilgili olduğu
düşünülmektedir.Çalışmaların %13,16’lik bir oranın ise uluslararası ilişkiler konusunda yapıldığı
görülmektedir. Gazetecilik (%5,26) ve dilbilim (%5,26) konusunda yapılan çalışmaların oranı
birbiri ile eşittir. Bunun yanında Türk dili ve edebiyatı, siyasal bilimler, sahne ve görüntü
sanatları, antropoloji, müzik ve coğrafya alanlarında da çalışmalar yapılmıştır. Ahıska Türklerinin
içinde bulunduğu koşullar ve sorunları sadece sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ya da
tarih değil; birçok konu ile de ilgilidir.Bu anlamda Ahıska Türkleri ile ilgili daha fazla konu alanı
ile çalışılması hatta disiplinler arası çalışmaların yapılamasıönemli görülmektedir.
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Çizelge 6.Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Alt Konularına İlişkin Dağılımları
Çalışmaların Alt Konularına İlişkin Dağılımları

f

%

Folklor

13

33,33

Tarihsel ve Politik Koşullar

10

25,64

Göç Sorunu

9

23,08

Tarih

4

10,26

Basında Haberler

1

2,56

Belgesel Film

1

2,56

Sosyo Kültürel Yapıya Uyum Sağlama

1

2,56

Toplam

39

100

Çizelge 6’de Ahıska Türkleri ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin özet ve ulaşılabilen tam
metinleri incelendiğinde çoğunluğunun Ahıska Türklerinin folklorü (atasözleri, dil, din, kültürel
özellikleri, müziği gibi) (%33,33) ile ilgili olduğu görülmektedir. Lisansüstü tezlerin %
25,64’ünün dönemin özelliklerini betimleyen tarihsel ve politik koşullar ile ilgili,% 10,26’sının
Ahıska Türklerinin tarihi, %23,08’inin ise göç süreci ve yaşanılan zorluklar ile ilgili olduğu
belirlenmiştir. Ahıska Türklerinin göç süreci ve yaşadıkları zorluklar ile ilgili olan tezlerden bir
tanesi göç sürecinde yaşadıkları zorluklarla ilgili (sanatta yeterlik) belgesel filmdir. Bunun
yanında basına yansıyan haberler ve sosyo kültürel yapıya uyumları ile ilgili birer adet lisansüstü
çalışmanın bulunduğu saptanmıştır. Yerleşik halkın göçmen kültürünün öğelerini kabul etmesi ya
da göçmenlerin yerleşik halkı başka açılardan etkilemesi veya yönlendirmesi göçmenler ve
yerleşik halktan oluşan yeni toplum yapısına dönüşmesine yol açmaktadır. Göç edenlerin
geldikleri toplum ile dil, din, kültür ve değer farklılıklarının olması daha ciddi sorunlarla
karşılaşmalarına da neden olabilmektedir (Deniz ve Etlan, 2009).Bu anlamda sosyo kültürel
yapıya uyumları ile ilgili bir adet çalışmanın bulunması eksiklik olarak görülmektedir.
Farklı bölgelere yerleşmek amacıyla göç eden insan beraberinde geldiği bölgenin yaşam
şeklini, ekonomik alışkanlıklarını, dini inançlarını, geleneklerini, yemeklerini, şarkılarını,
edebiyatını kısacası her türlü kültürel, sosyal, dini ve ekonomik değerini de götürmektedir. Bu
durum toplumlar arasındaki kültürel etkileşimin en önemli araçlarından birinin göç olmasına
sebep olmaktadır (Akan ve Arslan, 2008). Folklorik özelliklerin en çok çalışılan konu olmasının
Ahıska Türklerinin kültürel özelliklerinin tanınabilmesine katkı sağladığı, dönemin tarihsel ve
politik koşullarının bilinmesinin tarihsel süreç hakkında bilgi sahibi olmayı, göç süreci ve bu
süreçte yaşanan zorluklar ile ilgili çalışmaların ise göçmen ve ailelerinin yaşadıklarını daha iyi
anlamayı sağladığı düşünülmektedir.
Göç insanları içinde yaşadıkları coğrafi ve sosyokültürel çevreden ayrılarak, başka bir
coğrafi ve sosyo kültürel çevreye girmesi sonucu oluştuğundan (Akan ve Arslan, 2008), sıkça dile
getirildiği şekilde insanların daha rahat yaşamak hedefiyle, bulundukları yerleri terk etmeye karar
vererek, doğdukları yerlerle köklerini koparmaları ve gittikleri yerlerde asimile olmaları gibi,
sıradan bir yer değiştirme eylemi olarak görülmemelidir. Tamamen engellenmesi mümkün
olmadığı gibi böyle bir beklenti içine girmenin de gerçekçi bulunmadığı uluslararası göç, etkin
yönetilebildiğinde hem göçmen ve ailesi hem de göç alan ülke yönünden yararlı sonuçlar doğuran
bir insan hareketi olabilme potansiyeli taşımaktadır (Asar, 2016).
Sonuç ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin
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1996’dan bu yana birçok üniversitede, ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılmış
olduğu ve çalışmaların büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olup, tarih ve sosyoloji alanında
Ahıska Türklerinin folklorü ile ilgili olduğu saptanmıştır. Ayrıca tezlerin büyük bir kısmını tam
metninin erişime açık olduğu belirlenmiştir.
Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesinin amaçlandığı bu
araştırmada alanda yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler şunlardır:
 Ahıska Türkleri ile ilgili daha fazla çalışmanın yapılması için gerekli destekler
üniversiteler tarafından sağlanabilir.
 Ülkemizin yoğun bir göç sürecinden de geçtiği düşünüldüğünde, özellikle
doktora düzeyindeki lisansüstü öğrencilerin Ahıska Türkleri ile ilgili çalışmaları tercih
etmeleri önerilebilir.
 Ahıska Türklerinin yaşadığı zorluklara yönelik çözüm önerilerinin bulunduğu ve
uygulandığı farklı çalışmalar yapılabilir.
 Günümüzde Ahıska Türklerinin aile dinamikleri ve günlük yaşantıları ilgili
çalışmalar yapılabilir.
 Ahıska Türklerinin yaşadığı zorluklara yönelik derinlemesine araştırmalar
yapılması ülkemizdeki diğer göçmen ve ailelerinin yaşadığı zorluklara ışık tutması
açısından önemli görülmektedir.
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Özet
Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğu sınırında, Gürcistan’a bağlı bir bölgenin tarihî merkezidir. Ahıska
ve çevresi, aynı zamanda çok eski bir Türklük bölgesidir. Tarih kaynakları, milâttan önceki çağlarda da,
buralardaki Türk varlığından haber vermektedir. Bunula birlikte özellikle ahıska Türkleri, 1944’te Sovyet
lideri Stalin tarafından yük trenleri içinde anayurtlarından Orta Asya’ya sürgüne yollanmış bir topluluk
olarak ele alınmıştır. İstanbul-Ahıska Türkleri ismi Türkiye’de daha çok 1989’da Özbekistan’da çıkan
olaylar nedeniyle duyuldu. O günlerde Ahıskalılardan Mesket Türkleri olarak sözedildi. Bu topluluğun
1944’de Stalin tarafından Gürcistan’dan topluca sürgün edildikleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde de 500
bini aşkın nüfusu ile dokuz farklı ülkede yaşam mücadelesi veren Ahıskalı Türkleri son yüzyıldır yaşanan
gelişmelerin etkisiyle gündeme gelmektedir. Bu çalışmada farklı dünya görüşlerini savunan gazeteler
olarak Yeni Şafak, Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Çağ gazetelerinde iki aylık süreç içerisinde Ahıska
Türklerinin ele alınışı incelenmiştir. Çalşma nitel bir çalışmadır. İçerik analiziyle sıklıkla kullanılan
kelimeler açısından Ahıska Türkleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, ulusal basın, Türkiye.
Abstract
Ahiska is the historical center of a region connected to Georgia on the northeastern border of Turkey.
Ahiska and its surroundings are also a very old Turkic region. Historical sources have also been informed
of the Turkish presence in the preceding centuries. However, in particular, the AHISKA Turks were dealt
with by the Soviet leader Stalin in 1944 as freewheeling trains from their homeland to Central Asia for
exile. Istanbul-Ahıska Turks name was heard in Turkey mostly in 1989 due to events in Uzbekistan. In
those days he was mentioned as Meskhet Turks from Ahıskal. It turned out that this group was exiled in
1944 by Stalin from Georgia. Nowadays, the Ahıskalı Turks, who have struggled to survive in over nine
thousand different countries with a population of more than 500, are on the agenda due to the developments
that have lived for the past century. In this study, the handling of the Ahıska Turks will be examined in two
months period as Yeni Şafak, Cumhuriyet , Hürriyet, Yeni Çağ newspapers. Work is a qualitative work.
Ahıska Turks will be investigated in terms of frequently used words by content analysis
Keywords: Mesketian Turks, national press, Türkiye.

Giriş
Türkler tarih sahnesine çıkmalarıyla beraber Çin’den Orta Asya’ya, Anadolu’dan
Macaristan ve Kuzey Afrika’ya kadar birçok bölgeye dağılmış ve bu bölgelerde devletler
kurmuşlardır. Devlet sahibi ve hakimiyet ellerinde bulunduğu zaman bu coğrafi genişlik ve
çeşitlilik ne kadar güçlerini artırdıysa, zayıf düştükleri ve kontrolü kaybettikleri zaman ise bu
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Suriye sınırına, Doğu Türkistan’dan İran ve Almanya’ya kadar bir çok farklı bölgedeki sorunlar
bunu doğrular niteliktedir.
Ahıska Türklerinin ataları Kıpçaklar, 12. yüzyılda Rusların baskısıyla vatanlarını terk
ederek Ahıska’ya yerleşmişlerdir. Gürcü Kralı II. David ve Kraliçe Tamara zamanında
Gürcistan’a getirilerek Ahıska bölgesine yerleştirilen ve Hıristiyanlaşan Kıpçak Türkleri, 310 yıl
yaşayacak olan Atabek Devleti’ni kurmuşlardır.Ahıska, onlar gelmeden önce de değişik Türk
boylarının yurdu olmuştur. Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girdiği 9 Ağustos 1578’den
itibaren Ahıska bölgesi ve burada yaşayan Kıpçakların toplumsal yapısında, etkileri günümüze
kadar devam eden önemli bazı değişimler olmuştur. Değişim kapsamında önce Hristiyanlıktan
İslam dinine geçmişlerdir. Kıpçakların torunlarının Ruslarla teması, 19. yüzyılın başlarından
itibaren yeniden başlamıştır. Ahıska Türkleri, 14 Eylül 1829 tarihli Edirne Antlaşması’ndan
itibaren Rus egemenliğine girmişlerdir. 1578 yılında tamamen Osmanlı Devleti topraklarına
katılan ve Müslümanlaşan Ahıska Türkleri, Rusların “sıcak denizlere inme” politikaları
doğrultusunda Kafkaslara yönelmesinin bir sonucu olarak 1828 yılında Rus hâkimiyetine
girmiştir. Ahıska Türkleri Sorunu’nun temelleri, egemenlik değişiminin yaşandığı bu dönemde
atılmıştır. Bu kapsamda Rus Çarlığı, Anadolu’dan göç eden Ermenilerin bir kısmını Ahıska’nın
içinde yer alan Ahılkelek’e yerleştirerek sorunun temelini atmıştır. Ruslar bu hamlesiyle,
Kafkasya’da stratejik öneme sahip Ahıska’nın kendi çıkarlarıyla uyumlu bir etnik grubun
kontrolünde bulunması için uygun zemin hazırlamışlardır. Rusya’daki Bolşevik İhtilâli’nden
sonra Osmanlı Devleti, Ahıska topraklarını yeniden ele geçirmiş, ancak bu durum çok uzun
sürmemiş, Mondros Mütarekesi ile Türk ordusunun buradan çekilmesiyle Gürcü işgaline
uğramıştır. Bu durum üzerine Ahıska’da milis direnişi başlamış, ancak Cenûb-i Garbî Kafkas
Hükümeti’nin İngilizler tarafından sonlandırılması ile bu teşebbüs de akim kalmıştır. Bu konuyla
bağlantılı olarak Ruslar, Sovyetler Birliği döneminde Kıpçakların torunlarını 14 Kasım 1944’de
Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a sürgüne göndermek suretiyle ikinci hamlelerini yapmış
ve nihai hedeflerine ulaşmışlardır. Sürgün neticesinde Ahıska, çoğunluğu Ermenilerin
oluşturduğu bir bölge haline gelmiştir. Rus çıkarlarına hizmet eden bu durum, günümüzde de
devam etmektedir. RF, selefleri Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği’nin politikalarını aynen devam
ettirmektedir. Bu yüzden sürgünle başlayan Ahıska Türkleri Sorunu’nun Rus çıkarlarıyla
bağlantısı, çözümsüzlüğünün önemli nedenleriden birini oluşturmaktadır. Sovyet Rusya’nın
Gürcistan’ı hâkimiyetine sokmak için başlattığı işgal sırasında Menşevik Gürcistan Hükümeti’nin
isteği üzerine Türk ordusu Ahıska topraklarına son bir kez daha girmişse de Sovyet Rusya ve
TBMM Hükümeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması’yla Ahıska toprakları Gürcistan’a
bırakılmıştır. Kars Antlaşması’nda da durum değişmediği için Ahıska, Türk coğrafyası olmaktan
çıkmış ve böylelikle burada yaşayan Ahıskalı Türkler kendi kaderine terk edilmiştir.Ahıska
Türkleri, 1956 yılında başlattıkları geri dönüş mücadelesinden henüz sonuç alamamışlardır.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sorun, uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Gürcistan, Ahıska
Türklerinin geri dönüşüne karşıdır. Ancak 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olma şartı gereği,
Ahıska Türklerinin geri dönüşünü kabul etmek zorunda kalmıştır. Buna göre geri dönüş sürecini
2011 yılında tamamlaması gereken Gürcistan, 11 Temmuz 2007’de geri dönüş yasasını
onaylamasına rağmen, süreci sürüncemede bırakma eğilimindedir. Sorunun tarafları; başta
Ahıska Türkleri olmak üzere Gürcistan, RF ve Türkiye’dir. Günümüzde Ahıska Türkleri RF,
Ukrayna, Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, ABD ve KKTC
olmak üzere 10 ayrı ülkede yaşamaktadırlar. Toplam nüfuslarının 425.000 ila 500.000 arasında
olduğu iddia edilmektedir. Bu konuda alan çalışması yapan Avrupa Azınlık Sorunları
Merkezi(AASM)’ne göre; Ahıskalıların, 137.000’i Kazakistan’da, 100.000’i Azerbaycan’da,

DÜNYA’NIN HERYERİNE DAĞITILMIŞ BİR MİLLET: AHISKA TÜRKLERİ… • | • 587

75.000’i RF’de, 35.000’i Türkiye’de, 33.000’i Kırgızistan’da, 22.500’ü Özbekistan’da, 11.500’ü
ABD’de, 10.000’i Ukrayna’da ve 1.500’ü ise Gürcistan’da yaşamaktadır.34 Ahıska Türkleri
Birliği(DATÜB)’nin kendi web sitesinde verdiği bilgilere göre ise, toplam nüfusları 500.000’dir
(Dinç, 2015; Üren,2015; Üren, 2016).

Şekil 1. Medyanın işlevleri
Günümüzde iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber medya toplumu çeşitli konularda
bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bir nevi
büyüteç görevi gören medya organları görece sayıca az bir grubun yaptığı olumlu veya olmuşuz
işleri olduğundan çok daha önemli ve büyük gibi gösterebilirken, başka bir grubun yaşadığı dram
ve acıyı ise önemsiz olarak gösterebilmektedir. Gazete sadece bir kitle iletişim aracı değildir
ayrıca toplumsal bir işlevi yerine getirir. Gazetelerin varlık nedeni toplumdur. Bernard Cohen’in
unlu sözüne göre, “medya bize ne düşünmemiz gerektiğini söylemez, neyi düşünmemiz
gerektiğini söyler”. Gazeteler sadece bilgi üretmez ayrıca bir duyguda üretir. Lasswell’e göre kitle
iletişim araçlarının önemli bir işlevi de propagandadır. Kitle iletişim araçlarını kullanarak
toplumun bazı kesimleri diğer kesimler üzerinde etki yaratmaya, onları belli tavır alış, tutum
oluşturma ve davranış geliştirme biçimlerine yönlendirirler (Güngör, 2011:235; Yılmaz, 2015).
Bu noktada, gazetelerin eğlendirme, bilgilendirme, kültürel, toplumsallaştırma, siyasi işlev ve
alışkanlık yaratma gibi işlevleri vardır (Şekil 1) (Birsen, 2000). McCombs ve Shaw’ın Gündem
Belirleme Modeline (Şekil 2) göre gazetelerin meydana gelen olaylar arasından bir seçim yaparak
kimisini daha büyük puntolarla birinci sayfalarından yayınlarken, kimisini daha altlarda ya da iç
sayfalarda yayınladıkları görülmektedir. Bu modelde konuların medyadaki sunulma öncelikleri,
konumları, sıklıkları arasında bir paralellik olduğu vurgulanmaktadır. Demek ki medyanın
malumatın sunuluş biçimini etkileyerek gündem yaratma ve insanların dikkatini çekme gibi bir
işlevi olduğu söylenebilir. Gündem belirleme süreci bir konunun medya gündeminde yer
almasıyla başlamaktadır. Medyanın konulara vereceği önem kamu gündeminde de o konuya
ilişkin değer yargılarını, tutumları ve algıyı şekillendirmektedir (Özpınar, 2016).
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Şekil 2. McCombs ve Shaw’ın Gündem Belirleme Modeli (akt: Özpınar, 2016).
Medya enformasyonu resimler, punto büyüklükleri, vurgular ile çerçeveleyerek bir nevi
algı oyunu yürüten bir işlev yerine getirmektedir. Aslında iletişimin olduğu her yerde mesajı
gönderenin mesajı alan kişiye bir kanal kullanması nedeniyle algısal bir oyunu kasıtlı veya
kasıtsız uyguladığı söylenebilir. Bununla beraber çok daha büyük ekonomik, politik çıkarların
kesiştiği medyada bunların tesadüfen bilinçsiz yapılmadığını söylemek yanlış olacaktır. Bostancı
(2011) ve Güdek (2014)’ün vurguladığı gibi “Medya, ‘aracılar’ anlamına gelir ve medyum
kelimesinin çoğuludur. Medyumlar, kendilerinin metafizik âlemle bağlar kuran, özel nitelik ve
kapasitelerle donatılmış insanlar oldukları iddiasındadırlar. Öte âlemle bağ kurup yeryüzündeki
fani ve aşkın niteliklerden yoksun insanlara kimi bilgileri aktarma görevini kendilerine mal eden
medyumlar, bunu bir atmosferle, özel türden bir gösteriyle, ambians sağlayıcı elbiseler ve
pratiklerle gerçekleştirirler. Esasen tüm bu hazırlığın ve gösterinin parçasına dönüştürülen
aksesuarların asıl amacı, sıradan insanların bilincinde, yapılan işin özel, farklı, başka âleme ait
olduğu düşüncesini ve beklentisini tahkim etmek/kuvvetlendirmektir. Medyumun, özel kıyafet ve
aksesuarlar içerisinde karşısındaki insanlara, transdantal (bir tür sarhoş olma, vecde gelme hali)
bir ruh haliyle öte âlemden haberler iletirken, metaforik, aforizmatik, bilmece şeklinde
konuşmalarla mesajlarını iletmelerindeki amaç, bilme eylemini yoruma tabi kılmak, böylelikle
bilmeye ilişkin okuma biçimlerini çoğullaştırıp kendi çıkarlarına en uygun olanın
halkın/insanların bilincinde yerleşmesini sağlamaktır. Tüm bunlara bakarak, bir bakıma
medyanın da benzer bir işlevi yerine getirdiğini düşünmek mümkündür. Çünkü medya da kitleye,
bir yerlerden, onların çoğunlukla nüfuz edemediği, bilmediği, hatta görmediği ve görmesinin
mümkün olmadığı yerlerden, büyüleyici bir dil ve anlatım tarzıyla mesajlarını iletmektedir.
Medyanın kullandığı teknolojinin ürünü olan ve bu teknolojiye uygun, kendi ve işbirliği
içerisindeki yönetici/ekonomik-siyasi erkin çıkarlarına hizmet eden mesajların/enformasyonun
sunulduğu gösteri ortamının insanların gerçeklik algısında yarattığı kırılma, medyadan
izlerkitleye yansıyan (gazete ve dergi sayfalarında sık sık fotoğrafları yayınlanan, televizyon ve
bilgisayar ekranlarında sık sık görünen, sesini radyodan sık sık duyduğumuz) kişilere,
izlerkitlenin/iletiye maruz kalan insanların gözünde özel ve gerçeküstü bir anlam, imaj
kazandırmaktadır. Özcesi, medya bize hem medyum gibi aracılık etmekte, hem de büyüleme
ritüellerini kendi mecrasında yeniden üretmektedir.”
Bu

çalışmada

Ahıska

Türklerinin
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hedeflenmektedir. Ahıska Türkleriyle ilgili bir çok yüksek lisans ve doktora tezi ve makale
çalışması olmasına rağmen medyada Onların sorunlarının yeterince ortaya konmadığı
düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde Ahıska Türklerinin medya bağlamında Faigov (2015)
“Ahıska Türklerinin Türk Basınında sunum biçimi (1944 Ahıska Sürgünü, 1989 Fergana Faciası,
2004 Krosnodar Göçü, 2010 Kırgızistan Çatışması örnek olayları)” adlı yüksek lisans tezinde ve
Bayramov (2007) “Ahıska Türklerinin ana yurda dönüş mücadelesi ve Fergana olaylarının Türk
medyasına yansıması” adlı yüksek lisans tezinde ele alındığı görülmüştür.
Faigov (2005) çalışmasında Akşam, Vakit, Ulus, Yeni Yurd, Tercüman, Milliyet ve Son
Posta Gazetelerde 1944 ve 1956 yılının 200 sayısı incelenmiştir. Çalışmasında ilgili gazetelerde
belirtilen dönemde konuya yeterince yer verilmediği bulunmuştur. Ahıska Türklerinin Kırım veya
Kafkas Türkleri olarak sunumunu 6 gazete içerisinde araştırdığımız zaman, gazetelerde konu ile
ilgili az sayıda haberlerin olduğu bulunmuştur. Gazetelerde konu ile ilgili olarak rastlantılar
şöyledir: Tercüman ve Türkiye Gazetelerinde yalnız 1 kez “Kırım veya Kafkas Türkleri” kelimesi
kullanılmıştır. Diğer 4 gazetede ise, konuyla ilgili herhangi haber bulunmamıştır. Konu ile ilgili
olarak toplamda 120 sayı incelenmiştir. İnceleme sonucu 5 konuyla bağlantılı olarak 74 sayıda
haberlere rastlanmıştır. Bu 74 sayının içerisinde ise, en çok haber yapmış gazete Milliyet
Gazetesidir (26 %). En az haber yapan gazete ise Tercüman Gazetesidir Gazetelerin sayfalarında
habere % 30`dan fazla yer veren basının olmadığı ortaya çıkmıştır. Sadece Vakit gazetesi konuyla
ilgili haberi manşetine taşıdığı bulunmuştur. Bu tipli haberleri ise ön kapakta Akşam ve Milliyet
gazeteleri kullanmıştır. Ahıska Sürgününün Türk Basınında sunumu zamanı toplamda 5 fotoğraf
kullanılmıştır. 200 sayının incelendiğine dikkat edersek, haberlerde % 2.5 oranında fotoğraftan
yararlanıldığı görülmüştür. Bayramov (2007) çalışmasında ise daha çok içerik analizi yöntemiyle
Medya’da Ahıska Türkleriyle ilgili haberler üzerinden Ahıska Türklerinin problemleri
incelenmeye çalışılmıştır.
Literatürde makalelerde Ahıska Türklerinin Medya alanındaki incelenmesiyle ilgili
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı, Modeli, Sınırlılıkları
Bu çalışmanın Amacı Ulusal Basında Ahıska Türklerinin ne derece sıklıkla ele alındığını
incelemek ve bu haberlerin içeriklerini yorumlamaktır. Böylece ulusal basında Ahıska Türklerine
ne kadar yer verildiğini tespit etmektir.
Araştırmada nitel bir araştırmadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
ile veri toplama tekniği doküman incelemesi ve analiz tekniği olarak betimsel analiz tekniğini
kullanarak nitel verileri yorumlamayı amaçlamaktadır. Durum çalışması, olguyu kendi sınırları
içerisinde sınırlarının kesin bir şekilde net olmadığı durumlarda farklı veri kaynakları ve kanıtlar
kullanılarak yapılan bir araştırma tasarımıdır. Doküman incelemesi, çalışılacak konular ile ilgili
olarak yazılı ve basılı belgelerin tespit edilmesi ve analizini içerir. Betimsel analiz, çeşitli veri
toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi
ve yorumlanmasını olduğu gibi aktarmayı içeren bir nitel veri analiz türüdür. İlgili tarihlerdeki
dört gazete Ahıska Türklerinin yaşadığı problemler ve diğer kültürel ilişkili haber açısından
incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Veriler toplanırken gazetelerin arama motorları kullanılmıştır.
Bu çalışmada farklı dünya görüşlerini savunan gazetler olarak Yeni Şafak, Cumhuriyet,
Hürriyet, Yeni Çağ gazetelerinde iki yıllık süreç içerisinde Ahıska Türklerinin ele alınışı
incelenecektir.

590 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

Bulgular
Yeniçağ gazetesinde Ahıska kelimesiyle arama yapıldığında konuyla ilgili olarak 5 habere
rastlanmıştır. Bu haberlerden 3’ü Ahıska Türklerine doğrudan 2’si dolaylı olarak yer vermiştir.
26 Mart 2017 Pazar 11:56 tarihli “3 milyon yeni mülteci gelebilir” adlı haberde “Kaynak,
Türkiye’de bulunan 3,5 milyon mültecinin 3 milyonunun Suriyeli olduğunu kaydederek, “Afgan,
Iraklı, Filistinli, Libyalı, Mısırlı, Gürcistanlı, Ermenistanlı insanlar da var. Ahıska Türklerimiz
var. Bir kaç yıldan bu yana bunu söylüyorum. Anadolu aslında bir ana kucağı. Ana kucağı
insanların sığınma ihtiyacı olduğunda emin bir şekilde kendisini oraya attığı bir yer.”
değerlendirmesinde bulundu. Kaynak, “3 milyon yeni mülteci gelebilir”“ olarak bahsedilmiştir.
27 Aralık 2016 Salı 13:34 tarihli “300 Ahıska Türk’ü, Türkiye’ye alınacak” adlı haberde
ise “Ukrayna’da çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde bulunan Ahıska Türklerinden Türkiye’ye
gelmek isteyenlerden 300 aile iskanlı göçmen olarak kabul edilecek. Resmi Gazete’nin bugünkü
sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Ukrayna’da çatışmaların yoğun olduğu
bölgelerde bulunan Ahıska Türklerinden Türkiye’ye gelmek isteyenlerden 300 ailenin iskanlı
göçmen olarak kabul edileceği bildirildi. Kararda, “Ukrayna’da özellikle çatışmaların olduğu ve
halen riskli bölgelerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek isteyenlerden,
en zor durumda olanlardan başlamak üzere 2016 yılında 300 ailenin iskanlı göçmen olarak
Türkiye’ye kabul edilmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır” denildi. Kaynak: 300 Ahıska
Türk’ü, Türkiye’ye alınacak” şeklinde haber yapılmıştır.
20 Aralık 2016 Salı 14:58 tarihli “Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı’yla ortak toplantı
düzenledi” adlı haberde ise “Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi
Kvirikaşvili’ye Ahıska Türklerinin ana vatana dönüşü konusunda gösterdiği destekten dolayı
ayrıca teşekkür ederek, “Ahıskalıların Gürcistan’a entegrasyonu konusunda her türlü desteğe
hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Gürcistan, 2007 yılından bu yana bir numaralı ticaret
ortağımız. Bunu daha da ileri, ikili ticaret hacmini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Gerek
havayoluyla, gerek kara geçişlerinde engelleri kaldırarak iki ülke arasındaki ekonomik
entegrasyonu daha ileri bir noktaya götüreceğiz.” dedi.Kaynak: Binali Yıldırım, Gürcistan
Başbakanı’yla ortak toplantı düzenledi” olarak ele alınmıştır.
25.09.2016 16:27 tarihli “Anavatanlarına dönüyorlar” başlıklı haberde ise “Daha önce
Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Ahıska Türkü 302 ailenin yerleştirildiği Erzincan’ın Üzümlü
ilçesine, Ahıska Türkü 108 aile daha getirilecek. Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın
Üzümlü ilçesine yerleştirilecek 108 Ahıska Türkü aile için tüm hazırlıklar
tamamlandı.Ukrayna’dan geçen yıldan bu yana kafileler halinde Türkiye’ye getirilen 302 Ahıska
Türkü ailenin yerleştirildiği Üzümlü’ye, 108 Ahıska Türkü aile daha getirilecek. Üzümlü ilçesi
Fatih Mahallesi’nde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan konutlara
yerleştirilecek Ahıska Türkleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.” Ve “Göçün zor bir durum
olduğuna dikkati çeken Kaymakam Acar, daha önceden Erzincan’a getirilen Ahıska Türkü
ailelerin devletin her türlü desteğiyle sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam ettiğini belirtti.
Kaymakam Acar, bin 250 Ahıska Türkü’nün Türkiye’ye getirildiğini aktararak, “Bu
vatandaşlarımızın içerisinde sosyal ve psikolojik destek alanlar var. Onların dışında tamamen
ülkemize adapte olmuş ve şu anda bir Üzümlülü, Erzincanlı diyebileceğimiz Ahıskalı
vatandaşlarımız da var. İnşallah en kısa zamanda bu vatandaşlarımız bu göç psikolojisini
üzerilerinden atarak tamamen yurdumuza adapte olup ve ülkemize hayırlı bir birey olarak
hayatlarını sürdüreceklerdir.” diye konuştu.” olarak haber yer aldığı görülmektedir.
Hürriyet gazetesinde “Ahıska” kelimesini içeren 2017 yılında dokuz adet 2016 yılında ise
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106 adet haber görülmüştür. 2017 yılında yapılan haberlerden dokuz tanesinin 4’ünün doğrudan
4’ünün dolaylı olarak 1 ‘nin ise çok uzak ilişkili olduğu görülmüştür. 2016 yılında ki haberlerden
ise yaklaşık 47 tanesinin doğrudan 59 tanesinin dolaylı olarak Ahıska Türkleriyle ilişkili olduğu
bulunmuştur.
Doğrudan olarak verilebilecek ilk haber 14.3.2017 tarihli “Ahıskalıların İstiklal Marşı
heyecanı” adlı gazete haberidir. Haberde “Ukrayna’da bulunan Ahıskalılar, geçen yıl uçaklarla
kafileler halinde Erzincan’a getirilerek, kente 17 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü İlçesi’ndeki
TOKİ Konutları’na yerleştirilmişti. Toplam 302 aile ve 1234 kişiden oluşan Ahıska Türkü’nün
çocuklarının eğitim- öğretim gördüğü Geyikli İlkokulu’ndaki 1’inci sınıf öğrencileri arasında
İstiklal Marşı şiirini en iyi okuma yarışması düzenlendi. İstiklal Marşı’nın kabulünün 96’ncı
yıldönümü ve şair Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle düzenlenen yarışmaya, 10 Ahıska
Türkü katıldı. İlk defa ana vatanlarında İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasına katılan
öğrencilerden Ayşe Muhammed birinci, Roza Enver ikinci, Ayşe Tahirova üçüncü oldu.
Derece alan öğrenciler, çok çalıştıklarını ve heyecanlandıklarını belirtti. Yarışmanın
birincisi olan Ayşe Muhammed ise İstiklal Marşı’nı vatan aşkı ve sevgisi içinde okuduğunu
bildirdi….”
11 Ocak 2017 tarihli doğrudan kategorisinde haberde ise “Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(SSCB) döneminde Stalin tarafından Orta Asya’ya trenle sürgün edilme dramını yaşayan, şimdi
Gürcistan’ın Vale kasabasında oturan Ahıska Türkü 94 yaşındaki Seyfettin Dursunov, tedavi için
Türkiye’ye getirildi. Türkiye sınırına 8 kilometre uzaklıktaki Vale’de düşerek kalça kemiğini
kıran ve 2 aydan beri bir türlü iyileşemeyen Seyfettin Dursunov için yakınlarının haber vermesi
üzerine Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ile Belediye Başkanı Cahit Ulgar devreye girdi. Yapılan
girişimler sonucu Dursunov, Vale’den ambulansla alındı. Posof’a getirilen Dursunov’a, ilk
müdahale Posof Devlet hastanesinde yapıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Ahıska Türklerinin
gençleri savaşa katılmak için cepheye giderken, geride kalan eşleri, çocukları ve yaşlı olanların
1944 yılında Stalin tarafından tren vagonlarına doldurularak, Orta Asya’ya sürgüne
gönderildiğini belirten Seyfettin Dursunov, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a
yerleştirildiklerini söyledi. 2005 yılında Gürcistan’ın Ahıska İli Vale kasabasına yerleştiklerini
belirten Dursunov, 2 ay önce düşme sonucu kalça kemiğini kırdığını, Gürcistan’da tedavi
görmesine rağmen bir türlü kırığın iyileşmediğini ve ağrılarının arttığını belirtti.” Olarak
verilmiştir.
16 Mart 2017 tarihli “Yakında Avrupa’da din savaşları başlar” adlı haberde ise dolaylı
olarak “Türkiye’nin Türkiye’den büyük olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Balkanlar’dan da
sorumluyuz. ‘Bir gün Türkler tekrar güçlenecek bize gelecekler’ diye bekliyorlar. ‘Gelsinler bize
hastane, okul, yolumuzu yapsınlar’ diye bekliyorlardı ve şimdi işte bunları yapıyoruz. Ahıska
Türkleri, Kırım Tatarları, Gagavuz Türkleri de bizi bekliyordu. 30-40 sene önce Almanya’ya
Avrupa ülkelerine giden Türkler de oralarda ezikti. Ama şimdi öyle değil. Güçlü bir Türkiye var
ve bununla gurur duyuyorlar. Bunu gören Türk- İslam düşmanları bize karşı sistematik baskı
kurmaya çalışıyor, ama buna boyun eğmeyiz ve buna hiç kimsenin de gücü yetmez” diye
konuştu.” Olarak verilmiştir.
09 Ocak 2016 tarihli “Ahlat’ta Ahıska Türkleriyle İlgili Geniş Katılımlı Bir Toplantı
Yapıldı” başlıklı haberde “Toplantıda, Başbakanlığın talimatları doğrultusunda Ahıska
Türklerinden 72 ailenin Ahlat’a yerleştirilmesiyle ilgili konu gündeme alındı. Bitlis Valisi Ahmet
Çınar başkanlığında düzenlenen toplantıya…………………… Ukraynada mağdur olan Ahıskalı
kardeşlerimizin Başbakanlığımız tarafından alınan kararla Ahlat ve Erzincan’a yerleştirilme
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çalışmalarında son noktaya gelindi. İbni Haldun diyorki: “Su suya ne kadar benzerse İstikbal’de
maziye Okadar benzer.” Dün Türk’üne Arabına, Çerkezine, Kürdüne, Farsına ev sahipliği yapan
bu mübarek ve emin belde bu gün Ahıskalı kardeşlerimizede aynı sıcaklığı gösterecektir .Nüfus
inşallah Ahlat’ı yeniden cazibe merkezi yapan unsurlardan biri olacaktır . Ama insani bir vazife
Bundan da önemlidir diye düşünüyor sizleri saygıyla selamlıyorum” olarak verilmiştir.
20 Aralık 2016 tarihli “Başbakan Yıldırım ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili ortak basın
toplantısı düzenledi” adlı haberde ise “Yıldırım, “Var olan sorunların Gürcistan’ın egemenliğine
saygı temelinde, uluslararası tanınmış sınırlar ve toprak bütünlüğü içinde çözümlenmesine
inanıyoruz. Sayın Başbakan’a Ahıska Türkleri’nin anavatana dönüşü konusunda gösterdiği
destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” olarak verilmiştir.
19 Kasım 2016 tarihli haberde ise “Bitmeyen sürgün unutulmadı” tarihli haberde ise
“SELÇUKLU Gençlik Meclisi tarafından Ahıska Türkleri’nin sürgünün 72. yılında anma
programı düzenlendi. Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde düzenlenen programa NEÜ Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Caner Arabacı, Azad Dadayev, Yahya Kemaloğlu,
Konya’da yaşayan Ahıskalı aileler ve öğrenciler katıldı. Selçuklu Gençlik Meclisi Dış İlişkiler
Komisyonu öncülüğünde yapılan programda Kasım Sürgünün tarihi arka planı ve sürgün sonrası
Ahıska Türkleri’nin mücadelesi ele alındı. Sürgünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısının
hala unutulmadığını belirten Prof. Dr. Caner Arabacı, “Daha fazla çalışarak her alanda dünyaya
Ahıska’nın ne olduğunu bilmeleri için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. 72 yıldır bu zulüm
devam ediyor. Bu zulme dur demeliyiz” dedi. Programının sonunda sürgün yıllarına ait
görüntülerin olduğu fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü. Ayrıca programda Ahıska Türkleri’nin
geleneksel un helvası da dağıtıldı.”
12 Haziran 2016 tarihli “Ukrayna’dan Van Gölü kıyısına: Yeni Ahıska Ahlat” adlı haberde
ise “Bitlis’in 20 bin nüfuslu turistik ilçesi Ahlat’ın son bir haftadır yeni bir mahallesi var; Donetsk
TOKİ! Sakinleriyse Ukrayna’daki çatışmalar sebebiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
talimatıyla Türkiye’ye yerleştirilen 72 Ahıskalı Türk ailesi. Harkov’dan gelen Ahıskalılar yeni
evlerinin kapılarını ilk defa Hürriyet’e açtı.” Olarak verilmiştir.
Yeni Şafak gazetesinde ise 2016-2017 arasında Ahıska kelimesi içeren toplam 55 adet
haber bulunmuştur. Bu haberlerden 2 tanesi 2017 tarihli, 53 tanesi 2016 tarihlidir. Bu haberlerde
37 tanesinin Ahıskalılarla doğrudan 18 tanesinin ise dolaylı olarak ilişkili olduğu görülmüştür.
Mart 27, 2017 tarihli “72 yıllık sürgünün ardından ilk düğün” adlı haberde “Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’dan getirilerek Bitlis’in Ahlat ilçesine yerleştirilen
Ahıska Türkleri, ilçede ilk düğünlerini yaptı.Aslan Şahin ve Sevda Şahin isimli genç çift,
“Anavatanımız Ahlat’ta olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şükürler olsun” ifadelerini kulandı.”
Olarak verilmiştir.
Kasım 18, 2016 tarihli “72 sene sonra ana vatanlarına kavuştular” haber ise
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın
koordinasyonu doğrultusunda Türkiye’de iskan ettirilecek Ahıska Türklerinin 341 kişilik
dördüncü kafilesi Erzincan’a getirildi.”
Kasım 06, 2016 tarihli “Ahıskalılar vatanlarına dönmek istiyor” haber ise “Azerbaycan’da,
Ahıska Türklerinin ata yurtlarından sürgün edilişinin 72. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği
düzenlendi. Vatan Derneği Başkanı İbrahim Memmedov, “Azerbaycan’da sorunsuz yaşıyoruz.
Fakat ister istemez insan kendi topraklarına dönmek istiyor” dedi.
“ olarak verilmiştir.
Temmuz 12, 2016 tarihli “Bakan Ala’dan vatandaşlık açıklaması” haberde ise “İçişleri
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Bakanı Efkan Ala, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Suriyeli sığınmacıların Türk
vatandaşlığına alınacağına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Çifte vatandaşlık konusunda
düzenlemeler, değişiklikler yaptık. Çalışmalara İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye’nin bütün o
göçmenlerinin olduğu bölgelerde daha da hız verdik. Türkiye dosya dosya ele alınıyor. Ailesiyle
birlikte ele alınarak tehlike, tereddüt olmayacak şekilde ele alınıyor. Eleştirebilirsiniz. Siz
iktidarda olursanız hiç almayabilirsiniz. Bunları millet değerlendirecek. Sakınca görmediğimiz,
yarar gördüğümüz hem kendi hem de Suriye bakımından aileleri, Türk vatandaşlığına daha hızlı
bir biçimde alacağız. Kendi ülkelerinde düzen kurulduktan sonra elbette dönebilecekleri bir
anlayış ile bu meseleyi yönetiyoruz. Bu politikamızı büyük bir onur ile savunuyoruz. Hiç de
tereddüt göstermiyoruz.” Olarak verilmiştir.
Haziran 23, 2016 tarihli “ABD’de büyük iftar organizasyonu” haber ise “Ahıska
Türklerince, Springfield kentinde geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle açılan cami ve
kültür merkezinde verilen iftar, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftarda, Orlando’daki
saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Ahıska Türk Amerikan Merkezi adına Başkan Mehdi Osmanlı’nın evsahipliğinde
düzenlenen iftara, bölgede yaşayan eyalet senatörleri James Welch ve Michael Finn, Springfield
Belediye Başkanı Edwards Sullivan, Springfield İslam Merkezi İmamı Wissam Abdül Baki ve
eski Türken Vakfı Başkanı Dr. Halil Mutlu da katıldı…….” Olarak verilmiştir.
Mayıs 18, 2016 tarihli “Washington Büyükelçisi Kılıç Ahıska Türkleri ile görüştü” adlı
haberde ise “THY’nin ABD’deki 9. uçuş noktasının açılışı sebebiyle Georgia eyaletinin başkenti
Atlanta’ya giden Kılıç, Miami Başkonsolosu Özgür Kıvanç ve ABD’deki çok sayıda Türk sivil
toplum kuruluşunun çatı organizasyonu Türk- Amerikan Dernekleri Yönlendirme Komitesi
(TASC) Başkanı İbrahim Uyar ile Atlanta Ahıska Türk Derneğini ziyaret etti.
ABD Ahıska Türkleri Konseyi Başkanı Aydın Mamedov tarafından karşılanan Kılıç,
dernekte yaptığı konuşmada Ahıska Türkleri ve Türkiye vatandaşları arasındaki sevgi ve
birlikteliğe vurgu yaparak “Ahıskalı dediğimiz zaman gözlerimiz yaşarıyor” dedi. Kılıç,
“Amerika’da Ahıskalıların temsilcisi benim. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa kapım ardına kadar
size açıktır. Sizler bize atalarımızın mukaddes emanetlerisiniz” şeklinde konuştu. Dernekteki
Ahıskalı Türklerinin sorularını cevaplayan Kılıç, Konsey Başkanı Mamedov’a gayretlerinden
dolayı teşekkür etti, Atlanta Dernek Başkanı Kamil Nufavor ile dernek binasında incelemelerde
bulundu. TASC Başkanı Uyar da yaptıkları organizasyonlara Ahıska Türklerinin verdiği
destekten dolayı teşekkür etti. Konuşmasında TASC’ın misyonuna da değinen Uyar,
“İdeolojilerimizi bir kenara bırakarak ülkemize şu zor günlerde hep birlikte sahip çıkmaya davet
ediyorum. Daha güçlü bir Türk-Amerikan toplumu için ortak değerler belirleyip birlikte çalışmayı
geliştirmeliyiz” ifadesini kullandı.
Cumhuriyet gazetesinde ise 2016-2017 arasında Ahıska kelimesi içeren toplam 21 adet
haber bulunmuştur. Bu haberlerden 1 tanesi 2017 tarihli, 20 tanesi 2016 tarihlidir. Bu haberlerde
6tanesinin Ahıskalılarla doğrudan 14 tanesinin ise dolaylı olarak ilişkili olduğu görülmüştür
09 Nisan 2017 tarihli “Kendi dilini kesen devlet” adlı makalede “….Belki de bir parça
haklılık payı vardır bu yakınmada. Yurtdışına çıkan herkes, Türkiye’nin ne kadar az bilindiğini,
daha da önemlisi yanlış tanındığını görür. Cacık ancak cacıki olunca ünlenir batıda, beyaz peynir
feta’ya dönüşünce, sazın bozuk düzen ise buzuki adıyla çalınınca. Daha da önemlisi tarihsel
boyuttur. Dünya bu ülkede Ermenilere, Rumlara, Kürtlere yapılan zulümleri bilir ama Balkan,
Kırım, Ahıska Türklerinin çektiği acıları bilmez. Romancı arkadaşım Louis de Bernieres’in
“Duyulmamış bir soykırım” olarak nitelediği Balkan faciası, geçmişin tozlu aynalarındaki soluk
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bir yansıma olarak kalmıştır sadece….” Olarak verilmiştir.
12 Kasım 2016 Cumartesi tarihli “İl il kapatılan dernek ve vakıfların tam listesi” adlı
haberde “İçişleri Bakanlığı’nın “terör örgütleriyle bağlantılı oldukları” iddiasıyla 370 derneğin
faaliyetini durdurmasının ardından mühürleme işlemleri yapıldı.” Şeklinde kapatılan bazı Ahıska
dernekleri verilmiştir.
07 Kasım 2016 Pazartesi tarihli “Minik Oğuzhan’ın sağlığı 120 bin liraya bağlı” adlı
haberde “….Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlık için destek istediklerini belirten Tahirov” Benden
Ahıska Türkü olduğumu tasdik eden belge istediler. Gittim onu da aldım. Belgemizi almamıza
rağmen uğraştırmaya devam ediyorlar. Sonumuz bakalım nasıl olacak. Ya vatandaşlık versinler
tedavimiz devam etsin. Ya da devletimiz bize şefkatli elini uzatsın “ diye konuştu” olarak
verilmiştir.
27 Şubat 2016 Cumartesi tarihli ve “Yalçın Topçu’dan ‘soykırım’ teklifi” başlıklı haber
“Azerbaycan’a ve Hocalı’ya karşı hassasiyeti olan milletvekillerinden “Hocalı Soykırımı’nın”
resmen tanınması yönünde bir teklif beklediklerine işaret eden Topçu, “Hocalıyı
unutturmayacağız. Halepçe’yi de, Şam’ı da, Hama’yı da, Humus’u da, Kerkük’ü de,
Tuzhurmatu’yu da, Doğu Türkistan’ı da, Ahıska’yı da, Çeçenistan’ı da, Abazya’yı da, Kosova’yı
da, Bosna’yı da, Ruanda’yı da unutturmayacağız. Nerede bir mazlum varsa tıpkı atalarımız gibi
onların yanında olacağız. Diğergamlık, kahramanlık, merhamet ve ahlak bizim milletimize
mahsustur. Her yere el uzatacağız inşallah. Yerli düşünce olarak bunları milletimize anlatacağız”
ifadelerini kullandı.” Olarak verilmiştir.
Tartışma ve Öneriler
Yeni Şafak gazetesinde ise 2016-2017 arasında Ahıska kelimesi içeren toplam 55 adet
haber bulunmuştur. Bu haberlerden 2 tanesi 2017 tarihli, 53 tanesi 2016 tarihlidir. Bu haberlerde
37 tanesinin Ahıskalılarla doğrudan 18 tanesinin ise dolaylı olarak ilişkili olduğu görülmüştür.
Cumhuriyet gazetesinde ise 2016-2017 arasında Ahıska kelimesi içeren toplam 21 adet haber
bulunmuştur. Bu haberlerden 1 tanesi 2017 tarihli, 20 tanesi 2016 tarihlidir. Bu haberlerde
6tanesinin Ahıskalılarla doğrudan 14 tanesinin ise dolaylı olarak ilişkili olduğu görülmüştür.
Hürriyet gazetesinde “Ahıska” kelimesini içeren 2017 yılında dokuz adet 2016 yılında ise 106
adet haber görülmüştür. 2017 yılında yapılan haberlerden dokuz tanesinin 4’ünün doğrudan
4’ünün dolaylı olarak 1 ‘nin ise çok uzak ilişkili olduğu görülmüştür. 2016 yılında ki haberlerden
ise yaklaşık 47 tanesinin doğrudan 59 tanesinin dolaylı olarak Ahıska Türkleriyle ilişkili olduğu
bulunmuştur. Yeniçağ gazetesinde Ahıska kelimesiyle arama yapıldığında konuyla ilgili olarak 5
habere rastlanmıştır. Bu haberlerden 3’ü Ahıska Türklerine doğrudan 2’si dolaylı olarak yer
vermiştir. Grafik 1’de Gazetelerde “Ahıska Türkleri” ile ilgili haber sayıları verilmiştir.
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Grafik 1. Gazetelerde “Ahıska Türkleri” ile ilgili haberler
Verilerin içerikleri analiz edildiğinde çeşitli temalarla karşılaşıldığı söylenebilir. İlki
“Ahıska Türklerinin yaşadığı zorluklara bir şekilde niteleme olarak veya biraz açıklama vererek
yapılan haberler, ikincisi “Ahıska Türkleri için son zamanlarda yapılan çalışmalarla” ilgili
haberler, üçüncü “Ahıska Türkü bir kişinin yaşadığı probleme veya duruma odaklanan” haberler,
dördüncüsü bir şekilde “Zulüm gören diğer Türklerle beraber Ahıska’lılara değinen” haberler,
“Ahıska Türklerinin Türkiye ve yurtdışında yürüttükleri faaliyetlerle ilişkili haberler” , “Ahıska
Türklerini çeşitli politik tartışmalarla ilişkilendiren” haberler son olarak ise “Ahıska Türkleriyle
ilişkisiz isim benzerliğinden karşımıza çıkan” haberler olarak verilebilir. Bununla beraber Ahıska
Türklerinin sorunlarıyla, yaşadıklarıyla ve uyumlarıyla ilişkili derinlemesine bir haber olmadığı
hem nicel hem nitel olarak yeterli olmadığı söylenebilir. Bu noktada, gazetelerin eğlendirme,
bilgilendirme, kültürel, toplumsallaştırma, siyasi işlev ve alışkanlık yaratma gibi işlevleri göz
önüne alındığında Ahıska Türkleriyle ilgili haberlerin daha çok bilgilendirme ve siyasi işlevle
ilişkili haberler olduğu bunun dışında kültürel ve toplumsal işlevle ilişkili olmadığı sonucuna
varılabilir. Bu bağlamda bu işlevleri de yerine getirecek haberler yapılmasının uygun olacağı
düşünülmektedir. Gündem belirleme teorisi haberin konum, sayı, sürekli yayınlanması ve
olayların haberleştirilen boyutunun bir diğer ifade ile çerçevelemesinin kamu gündemini
etkilemenin yanında onu yönlendirebilir ve şekillendirebilmesinin yöntemidir (McCombs, 2004
akt, Özpınar, 2016). Bu bağlamda bir gazete hangi işlevinde çerçeveleme yaparsa o yönde
gündem belirleyeceği söylenebilir. Gazetelerin kültürel ve sosyal işlevi yerine getirecek şekilde
gündem belirlemeleri gerekmektedir. Kitle iletişim araçları, bireyin toplumsallaşma sürecine var
gücüyle müdahale etmektedir. Toplumsallaşma, bireylerin mensup oldukları toplumun
kurallarını, kavramlarını ve değerlerini içselleştirdikleri bir toplumsal süreci içermektedir.
Medya, standartlaşmış davranışları ve toplumun benimsediği rolleri insanların çoğunluğu
arasında yaymak suretiyle bireylerin sosyalleşmesini sağlayan bir araçtır Kitle iletişim araçlarının
eğitim işlevini iki açıdan değerlendirmek gerekir. Birincisi bu araçları haber ve bilgi vermek
suretiyle bireylerin bilgi düzeyleri, yetenekleri ve becerileri geliştirmeye yardımcı olur. İkincisi
ise, gelişen teknoloji ve eğitimin yaygınlaşması ile birlikte kitle iletişim araçlarının doğrudan
bireylerin ve toplumun eğitilmesi işlevini üstlenmesidir (Gerbner ve Gross, 1976; Güz, 2005,
Yılmaz, 2013 ). Bu nedenle gazetelerin Ahıska Türkleriyle ilgili bilgilendirme işlevi dışında hem
sosyalleşme, eğitim gibi işlevleri de yerine getirecek haberler yapmaları gerektiği söylenebilir.
Araştırmadan çıkan öneri olarak basın “Ahıska Türkleri” ‘ne ve sorunlarına daha fazla ilgi
göstermelidir. Ahıska Türkleriyle ilgili daha derinlemesine habercilik yapılmalıdır. Ayrıca
gazetelerin sadece bilgi verme işlevi dışında sosyalleşme, eğitim gibi toplum ve birey yararına
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olan işlevleri olduğunu hatırlayarak haber yapmaları gerektiği söylenebilir. İlerde yapılacak
benzer çalışmalar için öneri olarak, farklı gazetelerle ve zaman dilimlerinde yapılabilir. Gazeteler
dışında “Ahıska Türkleriyle” ilgili haberler, videolar, sosyal medyada incelenebilir.
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TÜRK BASININDA “MİLLİYET GAZETESİ” ÖRNEĞİNDE FERGANA
OLAYLARI VE TÜRKİYE TÜRKLERİ’NİN AHISKA TÜRKLERİ’NDEN
HABERDAR OLMASI
FERGANA EVENTS IN TURKISH PRESS THROUGH THE NEWS PUBLISHED IN
“MİLLİYET NEWSPAPER” AND THE PROCESS IN WHICH TURKS OF TURKEY
ARE INFORMED OF AHISKA TURKS
Fadime TOSİK DİNÇ*
Mehmet Emin DİNÇ**
Özet
Ahıska Türkleri meselesi, Ahıska’nın 14 Eylül 1829 tarihli Edirne Antlaşması ile Ruslara savaş
tazminatı olarak terk edilmesiyle ortaya çıkmış ve bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nin her daim üzerinde
durduğu bir mesele olmuştur. Milli Mücadele yıllarında da üzerinde durulan bir mesele olmuş ve hatta
Moskova Antlaşması öncesinde Ahıska, Türk topraklarına dâhil edilmiştir. Ancak 16 Mart 1921 tarihli
Moskova ve onu teyit eden Kars Antlaşmaları ile Ahıska toprakları Gürcistan’ına bırakılmıştır. Bu tarihten
sonra kendi kaderine terk edilen Ahıska Türkleri maalesef ki 1989 Fergana Olaylarına kadar unutulmuştur.
Bu sebeple de Fergana Olaylarını verirken Türk basını Ahıska Türkü yerine Misketler, Misket
Türkleri, Mesket Türkleri, Mesketler diye başlık atmıştır. 6 Haziran 1989’dan itibaren Ahıska Türkleri ile
ilgili haberleri gündeme taşıyan Milliyet gazetesi Türk basını içerisin de bu meseleye en fazla ilgi gösteren
gazete olmuştur. İlk dönemlerde Ahıska Türkleri yerine diğer gazeteler gibi Mesket Türkleri, Mesketyalılar,
Mesketler ifadesini kullanmış olmasına rağmen daha sonra Ahıska Türkleri ifadesini kullanmıştır. Bu
bildiri hazırlanırken Milliyet gazetesinin 5 Haziran 1989 ile Ahıska Türkleri’nin Türkiye’ye Kabul ve
İskânına Dair 3835 Sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği tarihi olan 11Temmuz
1992 esas alınmış ve gazetenin 15 Temmuz 1992’ye kadar olan sayıları taranmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Fergana Olayları, Milliyet gazetesi, Özbekistan, SSCB,
Abstract
The Ahıska Turks issue rose to the surface when Ahiska was abandoned as a war compensation for
the Russians with the Edirne Treaty of 14 September 1829. From that date on,the issue became a matter of
concern in every occasion for the Ottoman Empire. In the years of the National Struggle , the matter was
dwelled on more and even before the Treaty of Moscow, Ahiska was annexed to the Turkish territory
.However, with the Moscow Treaty of 16 March 1921 and the Kars Treaty confirming that one, Ahiska
lands were left to Georgia. The Ahıska Turks, who were left to their own fate after this date, have been
unfortunately forgotten until the 1989 Fergana Incidents
For this reason, when the Turkish press reported Fergana Incidents, it titled as Misketler, Misket
Turks, Meskhet Turks, Meskhetians, instead of Ahıska Turks. Milliyet, a well known newspaper, has been
reporting the news about Ahıska Turks since June 6, 1989 and has become the newspaper most interested
in the matter .In the early periods, although they used Meskhet Turks, Meskhetians instead of the Ahıska
Turks, like other newspapers, then, they used the expression Ahıska Turks. The range of this declaration is
from the date June 5, 1989 on which the issue about Ahıska Turks is published in Milliyet newspaper, to
the July 11, 1992 the date on which the Law No. 3835 on Ahıska Turks’ Acceptance and Settlement in
Turkey was published in the Official Gazette and entered into force. The issues of the journal until July 15,
1992 were all scanned.
Key Words: Ahıska Turks, Fergana Events, Milliyet Newspaper, Uzbekistan, USSR.
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Giriş: Ahıska ve Ahıska Türkleri Meselesinin Kısa Tarihçesi
9 Ağustos 1578’de Osmanlı Devleti topraklarına dâhil olan Ahıska, savaştan hemen sonra
teşkil edilen Çıldır eyaletinin bir sancağı haline gelmiştir. Çıldır’ın harap olmasından dolayı da
eyaletin paşa sancağı Ahıska olmuştur (Peçevî İbrahim Efendi, 1999, s. 37; Emecen, 1993, s.
300). Safevî Devleti’nin 1627 yılında ele geçirmesi ile kısa bir süreliğine de olsa Osmanlı
topraklarından ayrı düşmüş, 1635 yılında tekrar Safevîler’den alınmıştır (Tosik Dinç, 2015, s. 5153). Safevîler’den alınmasından sonra eyaletin ismi Ahıska Eyaleti olarak geçmeye başlamış ve
bu durum Ahıska’nın Ruslar tarafından işgal tarihi olan 28 Ağustos 1828’e kadar devam etmiştir
(BOA, HAT, Dosya No: 1013, Gömlek No: 42477-F).
14 Eylül 1829 tarihli Edirne Antlaşması gereğince Ahıska ve eyaletin diğer kazalarından
Azgur, Hırtıs, Çeçerek, Ahılkelek, Bedre ve Kobliyan’ın, Ruslara savaş tazminatı olarak terk
edilmesi ile Ahıska Türkleri meselesi de ortaya çıkmıştır (Kırzıoğlu, 1955, s. 32). Hiç şüphesiz
tesirleri ve sonraki dönemlere bıraktığı meseleleri noktasında Edirne Antlaşması Türk tarihi
açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu tarihten itibaren Ahıska’dan önemli sayıda Türk
göçleri başlamıştır.
Kırım Savaşı, Ahıska’nın ve Kafkasların Rus esaretinden kurtarılabilmesi için önemli bir
fırsat olsa da bu fırsat kullanılamamış ve Ahıska Türkleri bir daha topraklarından sürülmüşlerdir.
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması ile Çıldır eyaletinin
diğer kazaları olan Çıldır, Oltu, Livane, Ardahan, Mahçil, Çürüksu ve Aşağı Acara’nın da
Rusya’ya bırakılması, Ahıska Türkleri’nin Osmanlı Devleti ile bütünleşme ümidinin kırılmasına
ve yeni göçlere sebebiyet verecektir (Erim, 1953, s. 403, 422; Tosik Dinç, 2015, s. 219-223).
1917 Bolşevik İhtilâli ve sonrasında Rusya’nın İttifak Devletleri ile imzaladığı BrestLitovsk Antlaşması Ahıska Türkleri arasında sevinçle karşılanmış, anavatanla bütünleşme
umutlarını yeniden doğurmuştur. Ahıska Türkleri, Güney Kafkas Heyeti ile Osmanlı Devleti
arasında Trabzon’da başlayan barış görüşmeleri esnasında İstanbul’a Ömer Faik Nemanzade’yi
göndermiştir (BOA, DH.EUM.5.Şube, Dosya No: 55, Gömlek No: 26, Vrk. 3/1). Ömer Faruk
Nemanzade, Sadrazam Talat Paşa ve Harbiye Nazırı Enver Paşa ile yaptığı görüşmelerde
Ahıska’nın ilhakını istemiştir (Keykurun, 1998, s. 92-99). Ayrıca Ahıska ve Ahılkelek ilçelerini
temsilen 40 kişi 26 Nisan 1918’de yaptıkları olağanüstü toplantıda Osmanlı Devleti’ne
bağlanmak istediklerini bildiren bir karar almışladır (DMZG, Belge No: 160, s. 310-312).
Osmanlı Devleti, Ahıska ve Ahılkelek’in Müslüman Türk halkının taleplerini kabul etmiş ve
Batum Konferansı’nda Güney Kafkas Devleti heyetine sunulacak olan Türk talepleri arasında bu
konu da yer almıştır (Lang, 1962, s. 205-206; Allen, Muratoff, 1966, s. 435-436; Şahin, 2002, s.
549).
4 Haziran 1918’de Gürcistan ile imzalanan Batum Antlaşması ile Ahıska ve Ahılkelek
toprakları Osmanlı Devleti topraklarına katılmış, böylece yaklaşık 90 yıllık ayrılık da son
bulmuştur (DMZG, Belge No: 172, s. 343-349).
Ancak bu uzun sürmemiş Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması ile savaştan
çekilmesi üzerine Ahıska Türkleri yeniden kaderlerine terkedilmiştir (ATASE, A. 1/1, K. 4, D.
18, F. 1; ATASE, A. 1/2, K. 56, D. 19, F. 6-2, 63, 6-4, 6-8 ). Müslüman ahali Mondros Mütarekesi
öncesi bir yandan Osmanlı topraklarına doğru göçe başlarken bir kısım ahali de teşkilatlanma
yoluna giderek 29 Ekim’de 1918’de Ahıska Hükümet-i Muvakkatesi’ni kurmuştur (ATASE, A.
4/8314, K. 251, D. 4, F. 25; Gökdemir, 1989, s. 35; Yel, 2002, s. 87). Daha sonra bu teşkilat 18
Ocak 1919’da kurulacak olan Cenûb-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkate-i Milliyesi’ne dâhil
olmuştur. Bu süreçte Gürcülere karşı önemli mücadeleler verilmişse de Ahıska, 14 Mart 1919’da
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Gürcülerin işgaline uğramıştır (ATASE, A. 1/2, K. 65, D. 101, F. 3-5; ATASE, A. 1/16, K. 179,
D. 7, F. 149).
Ahıska Türküne anavatanla birleşebilme umudu bu kez de Gürcü Menşevikler ile Rus
Bolşevikler arasında çıkan savaş esnasında doğmuş ve Menşevik Gürcü hükümetinin isteği
üzerine TBMM Hükümeti, 9 Mart 1921’de Ahıska’yı, 14 Mart’ta da Ahılkelek’i ele geçirmiştir
(Karabekir, 1993, s. 209; Türk İstiklâl Harbi, C. III, Doğu Cephesi, 1995, s. 248). Ancak Ahıska
Türkleri’nin anavatana katılma hevesi yine çok uzun sürmemiştir. Misâk-ı Millî sınırına dâhil
olmayan Ahıska ve Ahılkelek 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması ile Sovyet
Gürcistan’ına bırakılmıştır. Böylece kadim Çıldır eyaletinin merkezi olan Ahıska ve vilayetin 21
sancağından 9’u Gürcistan’a verilmiş, 11’i Türkiye’de kalmıştır (Türk İstiklâl Harbi, C. III, Doğu
Cephesi, 1995, s. 254; Sürmeli, 2001, s. 693). 13 Ekim 1921’de imzalanan Kars Antlaşması da
Moskova Antlaşmasındaki sınırı onaylayan bir antlaşma olduğu için Ahıska ve diğer kazalar
Sovyet Gürcistan’ına bırakılmıştır. Kars Antlaşması ile Türkiye’nin doğudaki durumu hukuki
şekil almış ve Sevr Antlaşması’nın uygulanmazlığı ispat edilmişse de bu antlaşma, Ahıska ve
Ahılkelek’i Türk coğrafyası olmaktan çıkarmış ve böylelikle burada yaşayan Müslüman Türk
halkı kendi kaderine terk edilmiştir. Ahıska Türklüğü uzun süre Türkiye’nin gündemine hiç
gelmemiştir.
Bundan sonra Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan ve Kars Valisi Cevdet Bey’in
Dâhiliye Vekâlet’ine çok acele kaydıyla çektiği 17 Ekim 1933 tarihli bir şifreli telgraf dışında
Ahıska Türkleri ile ilgili bir belgeye rastlanmamaktadır (BCA, No: 030-10/116.810.2). Bu da bize
gösteriyor ki Ahıska Türkü Fergana Olaylarının olduğu tarihe kadar unutulmuştur.
Ahıska Türkleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından unutulmasından sonra SSCB
yönetiminin “baskıcı siyasetine” maruz kalmışlardır. 1926’ d a yapılan nüfus sayımında, Ahıska
ahalisi, Türk kimlikleriyl e k a y ı t a l t ı n a a l ı n m ı ş v e o kullarda da eğitim Türkçe
yapıl mıştı. Ancak, 1936’da Stalin’in belirlemiş olduğu “Şahsiyete Perestiş” Anayasası ile
eğitim dili ve Türk kimliği değiştirilmiştir. Böylece eğitim dili Azerbaycan Türkçesine çevrilmiş
olup, ahaliye de Türk yerine Azerbaycanlı denilmiştir. Mekteplerde de dersler, sırasıyla Arap,
sonra Latin ve ardından da Kiril alfabeleriyle okutulmaya başlanmıştır. 1940’tan itibaren de
okullara Gürcü dili ve alfabesi getirilmiştir. (Zeyrek, 2001, s. 37-38).
Ruslar, Ahıska’yı ele geçirdikleri tarihten itibaren Türkleri askerlik görevinden muaf
tutmuş olmalarına rağmen II. Dünya Savaşı’nın başlarında 44.000 civarında Ahıska Türkünü
Almanlarla savaşmak üzere silâh altına alınarak cepheye göndermişlerdir (Sezgin, Ağacan, 2003,
s.14). Geride kalanları da kız, gelin ve yaşlılar dâhil, Ahıska-Borcom demiryolu inşaatında
çalıştırılmışlardı. Bu hat, 1944 Ekim’inde tamamlanmıştır. 14 Kasım 1944 gecesi hiçbir gerekçe
gösterilmeden Stalin’in emriyle erkeklerin cephede olduğu bir sırada çocuk, yaşlı, kadın demeden
Ahıska’nın 209 köyünden yaklaşık 110.000 Ahıskalı Türkü içerisinde Türk kültürünü
benimsemiş olan Kürt ve Hemşinliler de olmak üzere yerinden yurdundan söküp, açık vagonlara
ve kamyonlara doldurularak Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan’a sürülmüşlerdir. Böylece
Ahıska Türkleri tarihlerinde ilk defa toplu sürgünle karşı karşıya kalmışlardır.
Sovyet Rusya, Kafkaslar ‘da yaşayan Kırım Tatarları, Çeçenler, İnguşlar, Volga Almanları
ve diğer Kuzey Kafkasya kavimlerini sürerken, gerekçe olarak Almanlarla işbirliği yapmalarını
ve Almanlara sempati duymalarını göstermişti. Ancak Sovyet Rusya, Ahıska Türklerini
yurtlarından tehcir ederken Ahıskalılara böyle bir suçlama yöneltmediği gibi Alman tehdidinden
onları korumak için tehcir ettiğini söylemiştir. Ayrıca Almanlarla işbirliği yapmakla suçlanan
Kafkas halkları, sürüldükleri yerlerde özel kontrollü iskâna tâbi tutuldukları halde, Ahıska Türkleri
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sürüldükten altı ay sonra özel kontrollü rejimle yönetilmeye başlanmıştır. Yani bunlara nasıl
muamele yapılacağına a n c a k altı ayda karar verilebilmiştir. Bu da onların hangi suçla
sürüldüklerinin izahını zorlaştırmıştır (Sezgin, Ağacan, 2003, s. 10).
Bulundukları bölgeden dolayı Ahıskalıların, Almanlarla hiçbir şekilde teması olmadığı
gibi, olması da imkânsızdı. Çünkü Almanlar, Kasım 1944’te artık ricat ediyorlardı. Bu sebeple
Ahıskalıların sürgününde Alman faktörünü göz önünde bulundurmak mümkün değildir. O halde bu
sürgüne neden gerek duyulduğu sorusunun cevabı başka yerlerde aranmalıdır.
Nitekim bu cevabı, Ahıska bölgesinin Türk dünyasıyla Türkiye arasında bir köprü olması
ve burada yaşayan Türklerin Türkiye’ye duydukları sempatide bulabiliriz. Bu sebeplerden dolayı
Stalin, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağı koparmak, Kars ve Ardahan’ı ilhâk etmek için
bölgeyi Türk unsurundan temizleme maksadı taşıdığını düşünmemiz de mümkündür. Çünkü
Sovyet Rusya, Ahıskalıların sürgünden hemen sonra bu talebini açığa vurarak Türkiye’den Kars
ve Ardahan’ı istemiştir (Sönmezoğlu, 1994, s. 85).
Sürgün sırasında ve sonrasında Ahıskalı Türkler için tam bir trajedi yaşanmış, sağlıksız
koşullarda ve hayvan vagonlarında gönderilen Ahıskalılardan 17.000’den fazlası açlıktan,
soğuktan ve yakalandıkları hastalıktan ölmüşlerdir. Sağ kalanlar da, tarihin en gaddar zulmüne
uğrayarak vatanından, ilinden, akraba ve konu komşudan uzak, bilinmez köşelerde, her biri ayrı
bir yerde, esaret hayatına mahkûm edilmişlerdir. Savaşa giden Ahıskalılardan ise ancak 16.000’i
dönebilmiştir (Sezgin, Ağacan, 2003, s. 14-15). Bunların büyük bir kısmı ise bir daha ailelerine
kavuşamamışlardır.
Rakamlardan da anlaşılacağı gibi, Ahıska Türkleri, insanlık dışı şartlarda tehcir edilmiş,
binlercesi açlık, soğuk ve sağlıksız koşullar yüzünden yolda ve yerleştirildikleri yerlerde
ölmüştür. Tehcir sırasında malları müsadere edilmiş ve sürgün sonrasında Ahıska Türkleri’nin
yüzyıllarca yaşadığı köy ve kasabalara Gürcü ve Ermeniler doldurulmuştur. Böylece Sovyet
Rusya, Çarlık Rusya’sının 1829’dan beri uyguladığı politikaya son noktayı koymuş ve Ahıska
Türklerini yaşadıkları yurtlarından sürerek Türkiye ile Türk dünyasının birleşmesini
engellemiştir.
Milliyet Gazetesi’nin Ahıska Türkleri ve Fergana Olayları ile İlgili Haberlerinden
Seçmeler
Orta Asya’ya sürgün edilen Ahıska Türkleri’nin yaklaşık 70.000’i Özbekistan SSCB’nin
Fergana Vadisi ve Taşkent başta olmak üzere Namangan, Andican, Sirderya, Buhara ve
Semerkant şehirlerine yerleştirilmiştir. 1956 yılında kaldırılan sıkıyönetim sonrasında
Özbekistan’daki Ahıska Türklerinin % 30’undan fazlası anayurtlarına yakın olmak amacıyla
Azerbaycan’a, Kafkasya’ya göç etmiştir. Bu göçlere rağmen Özbekistan’da önemli bir miktarda
Ahıska Türkü yaşamaya devam etmiştir (Seferov, Akış, 2008, s.400). Olayların öncesinde
Fergana’da 16.000, Taşkent’te 44.000, Sırderya’da 19.000, Semerkant’ta 18.000, Andican’da
5.000,
Namangan’da
3.000,
Kaşkaderya’da 2.800 kişi olmak üzere toplamda Özbekistan’da 109.000 Ahıska Türkü’nün
yaşadığı kabul edilmektedir (Buntürk, 2007, s. 387).
SSCB’de Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevine 1985 yılında gelen Mihail
Gorbaçov “Perestroika” ve “Glastnost” politikasını uygulamaya başlamıştır. Sovyetler içerisinde
olan halkları yenidünyaya uyarlama düzeninden yapılandıran bu politikanın devamında bazı
halklar da ayaklanmıştır. Artık 1980`lerin sonlarında Sovyetlerdeki halklar bağımsızlık için
sloganlar atmağa başlamıştır. Bu dönemde ilk özgürlük sloganları Özbekistan ve Gürcistan
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tarafından atılmıştır. Her iki Cumhuriyetin ortak meselesi ise, Ahıska Türkleri olmuştur. Bu
nedenle KGB yönetimi bu kozu elinde tutarak hamleler planlamıştır.
Özbekistan’da Ahıska Türkleri ve diğer azınlıkları hedef alan gerilimin 1988 yılı
sonlarından itibaren tırmanmaya başlandığını Fergana Vilayeti Güvenlik Komitesinin şefi N.
Leskov’un gizli raporunda görülmektedir. Raporda: “Ahalinin bir kısmı Ruslara karşı eylem
hazırlığı içindedir. Özbekistan’a sonradan gelmeler günün birinde dışarı atılacaktır.” söylentisi
dolaşmakta olduğu bütün bu olayların başlangıcının da Eylül 1988 olduğu belirtilmektedir.
Margilan Emniyet Müdürlüğünün binasının duvarına büyük harflerle “Özbekistan
Özbeklerindir” yazılmış, Fergana Politeknik Enstitüsünün düzenlemiş olduğu toplantıda
öğrenciler “Biz Rusça eğitime karşıyız, bu göçmenler canımızı sıkıyor” şeklinde slogan atılmıştır
(Buntürk, 2007, s. 343-344). Aralık 1988’de Taşkent’te düzenlenen binlerce Özbek’in katıldığı
mitingde ise: “Ruslar Rusya’ya, Kırım Tatarları da Kırım’a defolsunlar” pankartları açılmıştır.
Andican’da “Özbekistan’ın yiğitleri, Ruslara acımayın… Aramızda onlara yer yoktur… Gelin bir
olalım, mücadele edelim.” yazılı bildiriler dağıtılmıştır. Şubat 1989’da Taşkent’te tramvaya
saldıran ve yolcuları döven göstericiler. “Rusları öldüreceğiz. Özbekistan’da hiç kimse Rusları
sevmiyor, onları elektrik direklerine asmak gerekiyor” diye slogan atmışlardır (Buntürk, 2007, s.
336-337).
Özbekistan eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı E. Diderenko Koaşkentkaya, Pravda
gazetesine verdiği röportajda, ülkede Prestroyka’ya karşı gizli örgütlerin geniş çaplı faaliyetlerin
olduğunu ve son 3 yılda 700 civarında yasadışı suç örgütünün tutuklandığını belirterek “bunların
elindeki silahlarla bir tümeni tamamen silahlandırmak mümkündür” demiştir. Şubat 1989’da
Fergana bölgesinde fabrikaların birçoğunda armatürden mızraklar, el yapımı bombalar, molotof
kokteyli ve başka silahların üretildiği anlaşılmaktadır. Olayların öncesinde elden ele geçen
bildirilerde ise, “Türkleri öldüreceksiniz, yoksa cezalandıracaksınız… Eylemcilere yardımcı
olacaksınız… Haydi gençler ayaklanın, köpeklerin arka bacağı olmayın… Evinde oturan genç,
kim olursa olsun taşla gebertilecektir…İnşallah Türklerin izi tozu kalmaz. İmza: Özbek İttifakı”
yazılmaktaydı (Buntürk, 2007, s. 336-337).
Yukardaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi Özbekistan patlamaya hazır bir bomba gibiydi.
Ancak Özbekistan’da sadece Ahıska Türkleri yaşamamaktadır. 1989 Nüfus sayımına göre 110’un
üzerinde etnik grup bulunmaktadır, % 70’inden fazlasını Özbekler’in oluşturduğu 20 milyonluk
ülkede Kazaklar, Türkmenler, Kırgızlar, Tacikler, Ruslar, Buhara Yahudileri, Ermeniler,
Almanlar ve diğer halklar iç içe yaşarken neden Ahıska Türkleri bu olaylara maruz kaldığı iyice
tahlil edilmesi gereken bir meseledir (Buntürk, 2007, s. 376).
Fergana olaylarının habercisi mahiyetinde 1989’da ufak tefek sürtüşmeler yaşanmıştır. Bu
sürtüşmeler pazar yerinde Ahıskalı gençle çilek satan Özbek genç arasında basit bir pazar
kavgasıyla doğmuş, büyümüş, Mayıs ayında ortam iyice gerilmiştir. (Zeyrek, 2001, s. 69) Resmi
kayıtlara göre Özbeklerle Ahıska Türkleri arasındaki ilk çatışma 20 Mayıs 1989’da Kuasay’da
gençler arasında başlamış, olaylar büyümeden yatıştırılmıştır. Tartışmalar 23 Mayısta yeniden
alevlenmiştir. Kuasay şehrinin Budyoni meydanında toplanan 200 Özbek ve Ahıska Türkü
gençlerin arasındaki tartışma Tacik kökenli İkram Abdurrahmanov’un öldüğü ikisi polis 58
kişinin yaralandığı kavgaya dönüşmüştür. 24 Mayıs’ta şehrin merkezindeki meydanda karşı
karşıya gelen gençler tartışmaya başlamış olsalar da, devlet yetkililerinin ve aksakallıların araya
girmesi
ile
olaylar büyümeden önü alınmıştır. Bundan sonra olayların büyüyeceğine kimse
ihtimal vermemiştir (Buntürk, 2007, s. 342-343-344-345-346). Ancak 3-4 Haziran’da olaylar
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şiddetli bir hal almış ve bu olayların sonrasında Türk basını da Fergana’daki olaylar sayesinde
Ahıska Türklerinden haberdar olmuşlardır. Fergana’daki gelişmeleri ve konunun Türk basınına
yansımalarını Milliyet gazetesinin haberlerini takip ederek öğrenelim.
Milliyet gazetesinde Fergana olayları ile ilgili haberlere ilk defa 6 Haziran 1989’daki
sayısında rastlamaktayız. Gazete ilk sayfa da “Sovyetler Birliği’nde etnik kavgalar durulmadı
Şimdi de Özbekistan” şeklinde başlık atılmış ve “Sovyetler Birliği’nde Ermenistan, Gürcistan
ve Azerbayca’ndan sonra Özbekistan’da da Misket Türkleri ile Özbekler arasında çatışmalar
başladı.” denildikten sonra haberin devamının 4. sayfa da olduğu kaydedilmiştir (Milliyet, 6
Haziran 1989, s.1). “Baltık cumhuriyetleri, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve… Şimdi
de Özbekistan” şeklinde bir başlıkla Fergana da meydana gelen olaylar hakkında bilgi vermiştir.
Gazete de “Sovyetler Birliği’nin Özbekistan Cumhuriyeti’nde Misket Türkleri ile Özbekler
arasında çatışma çıktı. Polisler saldırıya uğradı, binlerce ev yakıldı, ölenler oldu”. Gazete,
Sovyet haber ajansı TASS’tan aldığı haberleri vermekteydi. Moskova’da çalışmalarına Mayıs’ın
son haftası başlayan Halk Temsilciler Kongresi’nin 5 Haziran’daki oturumunda Özbek
Milletvekili Rahmetullah Ahmedov’un konuşmalarına yer vermiştir. Ahmedov konuşmasında
Fergana kentinde binlerce evin yandığını ileri sürmüş, ölenlerin Özbekler olduğunu, çatışmaların
ise “aşırı” diye tanımladığı Türkler tarafından başlatıldığı iddiasını dile getirmiştir.
Türk kamuoyunda ilk defa ismi duyulan Ahıska Türkleri, Milliyet’te “Misket Türkleri”
olarak verilmiş ve TASS ajansının verdiği haberleri okuyucuları ile paylaşmıştır. Ajans
haberlerinde “Misket Türkleri’nin Stalin zamanında Kafkasya’dan sürgün edildikleri ve
yaşadıkları Fergana vadisinde, silahlı kişilerin Polis ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel timler ile
bazı resmi binalara da saldırdıklarını, bazı evleri ve özel araçları yaktıklarını” belirtmiştir.
TASS, “Fergana bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve bu tip olayların yeniden
olmaması için Özbekistan Cumhuriyeti’nde bir komisyon kurulduğunu” duyurmuştur. Yine ajans,
“Türk kökenli “ Misket” ailelerinin bu yıl Gürcistan’daki anavatanları olan bölgelere dönmeye
başladıklarını belirtmiş ve bu bölgelerde Abazalarla Gürcüler arasında çeşitli çatışmalar
çıktığını” da eklemiştir (Milliyet, 6 Haziran 1989, s.4).
7 Haziran’da gazetenin 1. sayfasında “Türkler, Türklerle çatışıyor Özbekistan’da 50
Ölü” haberini vermiştir. Yazının devamını ise gazetenin 4. sayfasında ise “Özbeklerle Mesket
Türkleri arasında çıkan çatışmada 50 kişi öldü. Özbekistan’da Türkler boğaz boğaza” başlığı
atılmıştır. Dikkat edilirse 6 Haziran’daki “Misket Türkleri” isminin yerini bu kez de “Mesket
Türkleri” almıştır. Moskova Reuters ajansından alınan haberler de “ölü sayısının 50 kişiye
yükseldiği, Özbeklerle azınlıktaki Mesket Türkleri arasındaki şiddet olaylarında ayrıca 500’den
fazla kişinin yaralandığı” belirtilmiştir. Şiddet olaylarının özellikle Fergana kentinde çokça
yaşandığı, öfkeli Özbeklerin Mesket Türkü avı başlattıkları kaydedilmiş, iki taraftan da birçok
kişinin ölmesine kadar varan şiddet olaylarının Fergana’daki bir Pazar yerinde iki taraf arasında
başlayan tartışmadan kaynaklandığı ifade edilmiştir.
Gazete’nin aynı sayfasında Mesket Türkleri hakkında kısa bilgi verilmiş; “Mesket Türkleri,
Orta Asya’daki Özbekistan’da azınlık olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Özbeklerle aynı dili
konuşan ve aynı dini paylaşan Mesket Türkleri, 2. Dünya Savaşı sırasında anayurtları olan Güney
Gürcistan’dan, olası bir saldırı sırasında Türkiye’yi destekleyecekleri korkusuyla Stalin yönetimi
tarafından sürülmüşlerdi. Mesket Türkleri’nin nüfusunun 300 bin kadar olduğu tahmin ediliyor.”
notu kaydedilmiştir (Milliyet, 7 Haziran 1989, s. 4).
Gazete 8 Haziran’da Moskova/Reuters haber ajansının ve Pravda gazetesinin haberlerini
okuyucularıyla paylaşmış ve habere “Etnik gerginlik sürüyor”, başlığı atmıştır. Haberin
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içeriğine baktığımızda ise Reuters’ın bildirdiği Özbekistan Cumhuriyeti Komünist Partisi lideri
Refik Nişanov’un Moskova’da Milletler Sovyet’inde yaptığı konuşma ile SSCB Devlet Başkanı
Mihail Gorbaçov’un Halk Temsilcileri Meclisinde yaptığı konuşmada yer vermiştir. Nişanov
yaptığı konuşmasında çatışmaların meydana geldiği Fergana Vadisi’nin tamamen denetim altına
alındığını, ancak bölgede durumun hâlâ gergin olduğunu söylemiştir. Ayrıca Fergana Vadisi’nde
yaşayan 12.000 Mesket Türkü’nden bazılarının Pazar günü ve dün tahliye edildiklerini ve bir
askeri garnizona yerleştirildiklerini bildirmiş ve Mesketlerin “şimdilik güvenlik içinde
olduklarını” belirtmiştir. Nişanov konuşmasında olayların çıkması ile alakalı da şunları
söylemiştir: “Önceki hafta, bir Mesket Türkü, fiyatları çok yüksek diye, çilek satan bir kadının
tezgâhını yere devirdi. Özbeklerin bunu bir hakaret kabul etmesi üzerine, kavga çıktı. Bu olay bir
süre sonra yatıştı. Ancak aynı gün daha sonra Mesketler, bir grup Özbek’e saldırarak, birini
öldürdüler. Bir hafta sonra, yani geçen hafta sonu 15-22 yaşları arasında büyük bir Özbek grubu,
Mesketlerin oturdukları evlere saldırdı. Sopalar, zincirler ve baltalarla saldırıya girişen
Özbekler, gördükleri Mesketleri dövdüler, evlerini de ateşe verdiler. Büyüyen çatışmalar, 35’i
Mesket, 50 kişinin ölmesiyle sonuçlandı.” (Milliyet, 8 Haziran 1989, s. 4) .
SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ise olaylarla ilgili olarak Halk Temsilcileri
Meclisi’nde yaptığı konuşmada Özbeklerle Mesket Türkleri arasında çıkan çatışmalarda 67
kişinin öldüğünü, yetkililerin Fergana kentinde denetimi ellerinde tuttuklarını, ancak Fergana’da
durumun istikrarlı olmadığını, kundaklama ve cinayetlerini devam ettiğini söylemiştir (Milliyet,
8 Haziran 1989, s. 4).
Sovyet İçişleri Bakanı Vadin Bakatin ise, Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği
demeçte; “Özbeklerle Mesket Türklerinin birarada yaşadıkları bölgelerde istikrarı korumak
şimdi çok zor” demiştir. Pravda gazetesi Fergana’daki şiddet olaylarını Mesketyalılara karşı
planlanmış bir katliama olarak nitelendirmiş ve Özbeklerin demir çubuklar ile sokaklarda
dolaşarak adam dövdüklerini, evlere kapıları kırarak girdiklerini yazmıştır. Pravda, olaylarda
ölenlerin 43’ü ve yaralananların 385’inin Mesketyalılar olduğu belirtmiş ve “Milliyetçi unsurlar
saldırılarını sürdürmek için gruplaşmalarını sürdürüyorlar” diye yazan gazete, çatışmalar
sırasında 417 evin kundaklandığını, ancak bu rakamın kesin olmadığını bildirdiği gibi
çatışmalarda İçişlerine bağlı özel birliklerden 87 asker yaralandığını, kente asker sevk edildiğini
ve sokağa çıkma yasağının sürdürüldüğünü belirtmiştir (Milliyet, 8 Haziran 1989, s. 4).
Gazete’nin 9 Haziran’daki Ahıska Türkleri ile ilgili haberi kayda değerdir. Daha önce ifade
ettiğimiz gibi Türkiye Türklüğü tarafından unutulduğunun açık bir delili olacak nitelikte olan ve
T. Arslan Bartu tarafından kaleme alınan yazıya “Özbekistan’daki etnik kavga bir grup
Türk’ü ortaya çıkardı. Kaybolmuş bir halk: MESKETYALILAR” şeklinde başlık atılmıştır.
T. Arslan Bartu’nun yazısında “ Özbekistan Cumhuriyeti’ndeki Fergana vadisinde Mesket
Türkleri ile Özbekler birbirine girip, en az 50 kişi hayatını kaybetmeseydi, Güneybatı
Gürcistan’dan 1944 yılının son aylarında sürgüne gönderilen bir grup insanın kaderi akademik
çalışmalarla sınırlı kalacaktı. Aslında ortalıkta bir karışıklıkta sürüp gidiyor. Özbekler tarafından
kırılanlar kimler?. Anadolu Ajansı’nın haber bültenlerinde olduğu gibi Mesket Türkleri mi, yoksa
TRT Türkçesiyle Misit Türkleri mi?.. Kırım Tatarlarını, Türkmenleri, Azerileri, Özbekleri biliriz
ama bu Mesket mi, Misit mi Türkleri de nereden çıktı?” diye yazmıştır.
Bartu yazısının devamında 5 Ağustos 1970 tarihli “The Times” gazetesinin “Mektuplar”
köşesinde Robert Conquest imzalı bir yazının başlığı şöyleydi: “Rusya’nın Mesketyalıları:
Kaybolmuş Bir Halk”.
“Conquest, yazısının bir bölümünde şöyle diyor: “Kısaca anlatmak gerekirse, 200 bin
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kişilik milli bir grup olan Mesketyalılar, 1944 yılında anayurtlarından toplu halde sürgüne
gönderildiler ve bu gerçek, Batı’da 1968 yılına ve ayrıntıları da şu son birkaç aya kadar
bilinmiyordu. Kabaca söylemek gerekirse, İzlanda, Kuveyt veya Alaska’nın bütün nüfusunun hiç
iz bırakmadan kaybolması gibi bir şey.”
Bartu, batının Kasım-Aralık 1944 yılında milli bir grup anayurtlarından sürüldükten ve
aradan tam 24 yıl geçtikten sonra “Batı birden uyanıyor. Batı uyanıyor tabii…” şeklinde vermiş.
Sanırız yazar “Batı uyanıyor. Batı uyanıyor tabii...” derken Türkiye’nin bu Türklerden 1989
Haziran’ına kadar habersiz olmasına hayıflanıyor.
Bartu yazısının devamında; “Mesketyalılar, büyük çoğunluğu Sünni Müslüman ve Hanefi
mezhebinden. Mesketyalı adı, Güneybatı Gürcistan ile Ermenistan’ın kuzeyinde yerleşik
Müslümanları tanımlıyor. 1944 yılının Kasım ve Aralık aylarında Orta Asya’ya sürgüne
gönderiliyorlar. Yerleştikleri bölgeler Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan. 1970 yılındaki
sayımlarının 100-150 bin arasında değiştiği tahmin ediliyor.
Mesketyalılar içinde ana grubu Türkler oluşturuyor. Türklerin yanı sıra aynı grubun
içinde, Kara papaklar, Hemşinliler ve Kürtler var. Ayrıca Gürcistan’ın güneyinde yerleşik küçük
bir Türkmen grupla, Türkleşmiş Acaralar ile Müslüman Abhazların da aynı grupla birlikte
sürgüne gönderildikleri tahmin ediliyor.”
Yazar yazısının devamında “Mesketya Türkleri” şeklinde bir başlık atmıştır. “Türk
sınırındaki Gürcistan Cumhuriyeti’nin Ahıska, Adıgeni, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka
bölgelerini içine alan Kura Vadisi’nde yerleşik Türkçe konuşan Türkler, 1970 nüfus sayımının ilk
bilgilerine göre sürülmüş olan Meski Türkleri’nin sayısı, 79 bin olarak veriliyor ancak nerede
oldukları belirtilmiyor. Ayrıca, 1970 sayımı ile ilgili olarak Moskova’da 1973 yılında basılan
resmi yayında Meski Türkleri yer almıyor. 1979 sayımında ise, Meski Türklerinin sayısı 92 bin
689 olarak verilirken, nerede yaşadıkları belirtilmiyor. Bu grubun içinde başka grupların
bulunup bulunmadığı da belli değil. Sürgün edilmeden önce yaşadıkları anayurtlarında Meski
Türklerinin kırsal alanda bulundukları ve çok dindar oldukları anlaşılıyor. Orta Asya’daki
sürgün yerlerinde de Türklükleri ve dinlerine bağlılıklarıyla tanınıyorlar.”
Yazar yazısına “Neden Sürüldüler?” başlığı atarak devam etmiştir. “Mesketyalıların
sürgüne gönderilme nedenleri açıklık kazanmış değil. Stalin döneminde sürgüne gönderilen
gruplarlar yönetilen “düşmanla işbirliği” (Nazi Almanya’sı) suçlaması Mesketyalılara
yapılmamış. Conquest ve Sheehy, daha sonraki ortak çalışmalarında, Stalin’in stratejik hudut
bölgelerini Türk sempatizanlarından temizlemek ve olası bir beşinci kol eylemini engellemek
amacıyla sürgün kararı aldığını belirtiyorlar. Anlaşılan, dönemin Sovyet yönetimi için ilk planda
önemli olan, bu grubun Türklüğü, ikinci planda ise Kuzeydoğu Türkiye üzerindeki Sovyet
emellerine bu grubun karşı çıkabileceği kaygısı idi. Bölge Türklerden temizlenince ortaya
atılacak talepler güç kazanacaktı.
Sürgün ve zorunlu yerleşim sırasında 50 bin kişiyi yitiren Mesketyalıların artık tamamen
bütünleştikleri anayurtlarına dönüş için Kırım Tatarları ile birlikte mücadele ettikleri biliniyor.
Reuter ajansı kaynak belirtmemesine rağmen
Özbekistan’da
160
bin
Mesketyalının
yaşadığını belirtiyor. Özbekler ile Mesketyalıların anlaşmazlığının ekonomik sorunlara ve
özellikle gençler arasında ortaya çıkan uzun süreli işsizlikten kaynaklandığı belirtiliyor. Türk’ün
Türk’ü kırdığı Türk’e malum. Tarihte birçok örneği ve sayılıp dökülen nedenleri var. Bu seferki
kırımın nedeni, Özbekistan Komünist Partisi lideri Refik Nişanov’un dediği gibi “çilek fiyatı”
pazarlığı olmasa gerek. Sürgüne gönderilen, düşmanla işbirliğiyle suçlanmayaan ve özel yerleşim
denetimine tutulmayan ama ulusal onurlarının da iadesi unutulan Mesketyalılar için en iyi çözüm
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anayurtlarına dönüştür.” diyerek yazısını tamamlamıştır (Bartu, 9 Haziran 1989, s. 4).
Milliyet gazetesi bu yazıdan sonra Ahıska Türkleri’nin anayurtlarına ve Türkiye’ye göçleri
konusuna özellikle eğilecek ve Ahıskalı Türklerin seslerini Türk kamuoyuna duyuracaktır.
Gazetenin 9 Haziran’daki nüshasında Moskova/AP’nin ve TASS’ın haberlerini vermiştir.
Haberin başlığı “Fergana’da ölü sayısı 71” şeklindedir. Ölü sayısının 71’e yükseldiği, bir grup
isyancının da Kokand kentinde polis karakolunu basmak istediği bilgisi ile Moskova radyosunun
olaylardan 600 kişinin yaralandığı, 400 kişinin de tutuklandığı bilgisi veriliyor. Ayrıca TASS’ın
Kokand’da patlak veren olaylarda altı kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını, 65 ev ile 90
aracın ateşe verildiğini haberleri de gazetenin ilgili sütununda yer bulmaktadır.
Özbekistan Başbakanı Gayret Kadirov’un olaylarla ilgili yaptığı açıklamayı da yazıda
görmekteyiz. Kadirov, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirterek, yakılan evlerin
enkazından cesetlerin çıkabileceğini bildirdiğini ve olayların Fergana Vadisi’nde kentten kente
yayıldığı ve şu ana kadar 400 ev, 116 araç, sekiz sanayi tesisi, okullar ve resmi binaların yakılarak
tahrip edildiği gazete de yer alan haberler arasındadır (Milliyet, 9 Haziran 1989, s. 4).
Gazete’nin 10 Haziran’daki Ahıska Türkleri ile ilgili haberinin başlığı, “Mesketya
Türkleri Moskova’ya akın ediyor Türkiye bizi alsın” şeklindedir. AA Moskova bürosu
kaynaklı habere yer vermiştir: “Fergana’daki olaylardan sonra çok sayıda Türk’ün Mihail
Gorbaçov ile görüşmek için Moskova’ya gelerek, Özbekistan’da kendilerine hayat hakkı
tanınmadığını belirtmişler, Türkiye’nin kendilerini ülkeye kabul etmesini istemişlerdir.”
Mesketya Türkleri, şunları söylemişlerdir:”1944 yılında haksız yere yurdumuzdan edilerek
değişik cumhuriyetlere dağıtıldık. Bu durum, bizim isteğimizle meydana gelmedi. Şimdi bizleri
her yerde hor görüyorlar. Gürcüler, Gürcistan’daki topraklarımıza yerleştiklerinden bizleri
istemiyorlar. Özbekler ise, “ya pasaportlarınıza Özbek yazdırırsınız ya da Özbekistan’ı terk
edersiniz” diye baskı yaparak, bizi asimile etmeye çalışıyorlar. 10 gündür devam eden olayların
kökeninde bu davranışlar yatmaktadır.”
Ferkuz Kibaroviç Aliyev adlı Türk de Moskova’ya Mihail Gorbaçov ile görüşmeye geldiği
belirterek şunları söylemiştir: “Görüştürülürse, elimdeki Sovyet pasaportunu kendisine vererek,
bu ülkede yaşamak istemediğimi söyleyeceğim. Ne Özbekistan’da ne de Gürcistan’da bize hayat
hakkı tanıyorlar. Geriye esas vatanımız Türkiye kalıyor. Ne olur siz de ilgilenip gereken yerlere
iletin. Burada bizleri yok edecekler. Bizler hakiki temiz Türk’üz. Kimse bu gerçeğe inanmak
istemiyor. Fergana kan gölü oldu ve kan akmaya devam edecek. Bizler kararlıyız,
Türklüğümüzden hayatımız pahasına vazgeçmeyeceğiz.”
Resmi açıklamalarda yer alan “Olaylar sarhoş ve uyuşturucu kullanmış serserilerin işidir.”
ifadesinin tamamen asılsız olduğunu söyleyen Türkler, Özbekistan’da çıkışlarının yasak olmasına
rağmen, gizlice Moskova’ya geldiklerini belirtmişlerdir. Gazete, Özbekistan Cumhuriyeti’nde iki
haftadır Özbekler ve Mesketyalı Türkler arasında patlak veren çatışmalarda ölü sayısının 80’e
çıktığı yaralı sayısının da 800 olduğunu vermiştir. Yine Milliyet, İzvestia gazetesinin konuyla
ilgili haberine sayfasında yer vermiştir. İzvestia gazetesi, “Özbekistan’da Özbekler ile Mesket
Türkleri arasında çıkan kanlı olayların sürdüğü ve silahlıi sopalı Özbeklerin Taşlak kentinde
evleri basarak Mesket Türkü aradıklarını, Kokand’da ise, bazı polis karakollarını ele geçirerek
yağmalama hareketi başlattıklarını” yazmaktadır (Milliyet, 10 Haziran 1989, s. 12).
Milliyet gazetesinin 4. sayfadaki Dış haberler sütununda “Mesket Türkleri güç durumda:
“Güvenlik kuvvetleri aciz kalırken, ölü sayısı 80’e, yaralı sayısı 800’e ulaştı. Özbek Terörü”
şeklinde başlık atılmış. Resmi yayın organlarının verdiği bilgilere göre “3 Haziran’da
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Fergana’da bir Pazar yerinde küçük bir kavgadan sonra başlayan çatışmalar Özbekistan’ın diğer
kentlerine de sıçradı ve son olarak Kokand kentinde 5 binden fazla Özbek kente dehşet saçtı.
Özbek göstericilerin, hükümet binalarına ve özellikle karakollara saldırdıkları, evleri, araçları
taşladıkları yaktıkları” belirtiliyor. Ayrıca Sovyet televizyonu olayları bastırılması için bölgeye
9 bin kişilik takviye güvenlik kuvveti gönderildiğini bildiren haber dışında “Kokand’da sokaklara
dökülen ve tam anlamıyla kente dehşet saçan gözleri dönmüş yaklaşık 5-6 bin kişi önlerine çıkan
araçları, evleri ateşe veriyor. Karşılarına çıkan Mesket Türklerine saldırıyor, acımasızca
vuruyor, öldürüyorlar.” Kokand’daki göstericiler özellikle polis karakollarına saldırdıkları ve bu
arada tren istasyonunda üç lokomotifi işgal ederek, tutuklu Özbekler serbest bırakılmadığı ve
Mesket Türkleri bölgeden sürülmediği takdirde yakıt tanklarını ateşe verme ve havaya uçurma
tehdidini savurdukları bildiriliyor.
Sovyet basınında dün yer alan haberleri de Milliyet sütununa taşımıştır. Sovyet basını,
Özbekistan Cumhuriyeti’nde Özbek ve Mesket Türkleri arasındaki çatışmalara geniş yer
ayırmışlar ve cumhuriyetteki durumu “silahlı bir isyan” olarak nitelendirmişlerdir. Gazetenin
haberleri arasında Sovyet İçişleri Bakanı Vadim Bakatin’in Özbekistan’daki olaylardan “kamyon
ve otobüsle Fergana’ya gelen kişilerin” sorumlu olduğunu söylediği ifadelerine de yer
verilmiştir. Bakatin, Sovietskaya Kultura gazetesine verdiği demece de yer veren gazete,
Bakatin’in yerel polisin Mesket Türklerini koruyamamasının “utanç verici” olduğunu söylediğini
ve ayrıca “Bir şey gayet açık. Bu olayların ardında istikrarı bozmak ve perestroikaya müdahale
etmek isteyen kötü güçler bulunuyor” dediğini yazmaktadır.
Gazete yazısında SSCB Komünist Partisi yayın organı olan Pravda gazetesinin haberlerine
de yer vermiştir. Pravda, Özbekistan’da olayları çıkaranların iyi örgütlenmiş gruplar olduklarını,
amaçlarının sadece Özbekistan’da değil aynı zamanda bütün Sovyetler Birliği’nde durumu
bozmak ve halk arasında panik yaratmak olduğu haberleri yer almaktadır. Bazı gazeteler ise,
olayları çıkaran grupların SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un reform hareketi
perestroikaya düşman olduklarını yazmaktadır.
Aynı sayfada Mihail Gorbaçov ile görüşmek için Moskova’ya gelen Mesket Türklerinden
bir grup gazetecilere bilgi verirken, saldırıya katılan grupların Özbekçe konuşmadıklarını, ayrı bir
lehçe kullandıklarını ve yerel Özbek halkından saldırganlara katılanların sayısının ise az olduğu
haberi yer almaktadır.
Özbekistan İçişleri Bakanı General Yuri Şatalin Sovyet televizyonuna yaptığı açıklamayı
da gazete sütununa taşımıştır. Şatalin, Kokand’da yaklaşık 5 bin kadar genç eylemcinin hükümet
binalarına ve Mesket Türklerine ait evlere saldırdıklarını belirtirken “ilk kez saldırganların
ellerinde çok sayıda otomatik silahlar gördüm” dedikten sonra olaylarda 100 kadar işçinin de
açılan ateş sonucu yaralandı demiştir (Milliyet, 11 Haziran 1989, s. 4).
12 Haziran’da gazetenin dış haberler sayfası olan 4. sayfa da Ahıska Türkleri ile ilgili
“Özbekistan’da ölü sayısı 100’ü buldu. Mesket Türkleri özel kamplara yerleştirildi”
başlığıyla bir haber yapılmıştır. Moskova’da AA haberi: “SSCB’nin Özbekistan Cumhuriyet’inde
Özbek Türklerinin baskısı sonucu, Fergana bölgesindeki kamplara sığınan 2 bin 500’ü çocuk
yaklaşık 10 bin Mesket Türk’ünün tahliyesine başlandığı” bildirilmiştir.
Gazete, Ahıska Türklerini okurlarına hatırlatmak amacıyla kısa bir bilgi vermiş, “İkinci
Dünya Savaşı sırasında Stalin zamanında Kafkasya’dan sürülen Mesket Türkleri anavatanları
olan Gürcistan Cumhuriyeti’nin güneybatı bölgelerine dönmek istiyorlar”. Demiştir (Milliyet 12
Haziran 1989, s. 4).
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Gazetenin 13 Haziran’da dış haberler sayfasında “Özbekistan’da İslam bayrağı altında
Türk düşmanlığı: Mesketlere baskın” başlığıyla bir haber yapılmıştır. Haberde, Özbekistan’da
Mesket Türklerinin yaşadığı bir kampa saldırmaya çalışan göstericilerin üzerine askerler
tarafından ateş açılması sonucu 6 Özbek saldırganın öldüğü, yine Mesket Türkleri ile Özbekler
arasındaki etnik çatışmaların “karakter değiştirerek” öteki kentlere sıçradığı haberi yer
almaktadır.
Sovyet haber ajansı TASS’ın “Özbekleri Mesket Türklerine saldırıları sırasında
“Pisliklerden kurtulalım”, “Özbekistan Özbeklerindir”, “Türklere ölüm”, “Rusları
boğazlayalım” şeklinde slogan attıkları ve yeşil bayraklar taşıdıklarını, böylece olayların Mesket
düşmanlığından Rus düşmanlığına kaymakta olduğunu ve dini çehresinin iyice su yüzüne
çıktığını” şeklindeki haberine de gazete yer vermiştir.
Gazete, Ahıska Türkleri ile ilgili AA’nın haberine de sayfada yer ayırmıştır. AA haberinde
Özbeklerle çatışan Mesket Türklerini bölgeden uzaklaştırma çabaları sürerken, bu grubun
temsilcilerinden Bedir oğlu Abdülfaz, Sovyet televizyonuna yaptığı açıklama verilmiştir.
Abdülfaz, “Orta Asya’ya gitmek istemediklerini” söyleyerek “yetkililerden kendilerini Rusya
Federasyonu’nun herhangi bir yerinde iskân etmelerini” istemiştir. Ayrıca Abdülfaz, özellikle
Fergana bölgesinde yaşayan 15.000 dolayında Mesket Türkü’ne girişilen şiddet eylemlerinden
gizli bir örgütün sorumlu olduğunu iddiasına katıldığını da belirtmiştir.
Milliyet aynı sayfa da İzvestia gazetesinin konu ile ilgili haberlerine de yer vermiştir.
İzvestia, İçişleri Bakanlığı’ndan Yarbay Usmanov’un 20 kadar Mesket Türkü’nün Orta Asya
dışındaki bir bölgeye acilen tahliye edilmeleri isteğiyle açlık grevi başlattıklarını söylediğini
yazmaktadır. Yine Askeri Kızıl Yıldız gazetesi de “ kısa bir süre önce Türklere ait olan evlerin
yanan kalıntılarını artık Fergana’nın yeşilliği gizleyemiyor” şeklinde durumu ifade etmiştir.
Dikkat çekici bir haber daha var aynı sayfada “Özbekistan Cumhuriyeti’nde Şii Özbek ile
Sünni Mesket Türkleri arasında ilk çatışmalar başkent Taşkent’in güneydoğusundaki Fergana
bölgesinde baş göstermiş ve burada 10 bin Mesket Türk’ü askerlerin koruduğu özel kamplara
sığınmak zorunda kalmıştı.” Meseleye mezhepsel bir meseleye boyutuyla yaklaşılması
noktasında ilk haber ve üzerinde durulması gerekir (Milliyet, 13 Haziran 1989, s. 4).
14 Haziran’da konuyla alakalı gazetede yer alan haberlerde Sovyetler Birliği lideri
Gorbaçov’un Bonn ziyareti esnasında Rus Büyükelçiliğinde Özbekistan olaylarını yorumladığı
konuşmaya yer verilmiştir. Gazete yazıya Gorbaçov’un sözlerini kullanarak “Aşırı İslamcılar
Dişlerini Gösterdi” şeklinde başlık atmıştır. Mihail Gorbaçov, Özbekistan Cumhuriyeti’nde
Özbekler ile Mesketler arasında bir süredir devam eden çoğunluğu Mesket Türk’ü 100’ü aşkın
kişinin öldüğü olaylarda “Radikal İslamcılığın dişlerini gösterdiğini” ileri sürmüştür. Sovyet
idarecileri ve yayın organları tarafından olaya bir dini karakter verilmek istendiği apaçık bellidir.
Rusya Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Yuri Pogerelov, “Mesketlerin Smolensk, Orel ve
Belgorod bölgelerine gönderildiklerini” belirttikten sonra Pogerelov “Fergana bölgesindeki 17
bin kadar Mesket Türkü’nün tamamının tahliye edilmesi düşünüldüğünü”, Özbekistan
Dışişlerinden bir yetkili de beş bin Mesket Türkü’nün Kazakistan Cumhuriyeti’ne
nakledildiklerini söylediği haberi var.
Sovyet resmi TASS ajansı, “Özbekistan Komünist Partisi lideri Refik Nişanov’un, Özbek
halkını adına Fergana ‘da çıkan “trajik” olaylar nedeniyle Mesket Türklerinden özür dilediğini”
bildirdi (Milliyet, 14 Haziran 1989, s. 13).
15 Haziran’daki gazetenin dış haberler sayfasında Moskova/AP’nin haberlerine yer vermiş
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ve “Mesketlere anayurt umudu” başlığı atmıştır. Haberde Sovyetler Birliği Başbakanı Nikolai
Rijkov’un çatışmaların meydana geldiği Özbekistan’ın Fergana kenti dışında Mesketya
Türklerinin yaşadığı bir kampı ziyaret ettiği ve “Mesketyalıların keyfi ve kanunsuz yönetim
yıllarında alınan kararlarla sürüldükleri asıl yurtlarına dönme istekleri, Milliyetler Meclisi’nde
oluşturulacak özel bir komisyon tarafından ele alınacaktır” dediği gazetede belirtilmektedir.
Özbekistan’da iki haftadır süren etnik çatışmalar dolayısıyla Rusya Federasyonu’na
gönderilen Mesket Türkleri, Moskova’da düzenledikleri basın toplantısında kendilerine karşı bir
baskı kampanyası yürütüldüğünü söyleyerek bu baskıyı “asimilasyon” olarak
nitelendirmişlerdir. Mesket Türklerinin basın toplantısı boyunca sık sık kendilerini, “vatansız
Sovyet vatandaşları” olarak tanımlamaları dikkat çekmiştir. Yine toplantı da Mesket Türkleri,
iki hafadır devam eden olaylarda yüz dolayında kişinin öldüğü yönündeki açıklamalarının,
yalnızca çatışmalarda ölenlerin sayısını yansıttığını belirterek, olaylarda yaklaşık bin Mesket
Türkü’nün öldüğü bildirmişlerdir. Basın toplantısında konuşan İsmail Gani, 44 yıldır
Özbekistan’da kendilerine “Bunca zamandır konuğumuzsunuz memleketinize ne zaman
döneceksiniz?” denilerek baskı yapıldığını hatırlatarak sonunda da meselenin katliama
dönüştüğünü söylemiştir. Mesket Türkleri, toplantıda Fergana’da olaylar çıktığından beri 25 bin
dolayında Türk’ün çadırlı kamplarda barındıklarını ve kendilerine verilen suyun mikroplu olması
yüzünden 5 bin kişinin hastalandığını, hatta birkaç çocuğun öldüğünü anlattılar. Ayrıca toplantıda
konuşanlar, “yaklaşık 500 bin Mesket Türkü’ne kimsenin sahip çıkmadığını ve şimdi de küçük
gruplara bölünerek Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgelerine dağıtıldıklarını belirterek,
durumlarının Bulgaristan’daki Türk azınlığın durumuna benzemeye başladığını ve Türk
hükümetinden destek beklediklerini” söylediler.
İçişleri Bakanlığı’nca oluşturulan 200 kişilik soruşturma komisyonunun başkanı General
Viyaçeslav K. Pankin TASS’a yaptığı açıklamada göstericilerin “yaşasın Humeyni ve
Müslümanlık” diye bağırarak gösteri yaptıkları, “Türklerin boğazlanması” için çağrıda
bulundukları ve saldırıya uğrayan Mesket Türklerine ait evlerin önceden işaretlendiğinin
belirlendiğini bildirdi (Milliyet, 15 Haziran 1989, s. 4).
16 Haziran’da da gazetenin dış haberler sayfasında Ahıska Türkleri ile ilgili habere şu
başlık atılmıştır. “Özbekistan’daki kıyımı KP yöneticileri teşvik etmiş” Yazının kaynağı
Moskova, AP/REUTHER’dir. Yazıda Andızhan’da yerel KP yöneticileriyle görüşen Başbakan
Rijkov, iki hafta önce başlayan ve çoğunluğunu Mesketyalıların oluşturduğu 100 kişinin ölümüne
yol açan olaylara Komünist Parti’nin yerel yöneticilerinin de katıldığını belirtmiştir. Sovyet resmi
TASS’ın verdiği habere göre ise, Rijkov toplantıda şiddet eylemlerini kışkırtan parti
yöneticilerinin, saldırgan Özbeklere ulaşım için benzin ve ayrıca gençlere votka dağıttıklarını
söylemiş ve “Bu eşkıyalara bunları verenler, Mesket Türklerinin nakledildikleri çadır kentlere
giderek bu insanların içinde yaşadıkları durumu görmelidirler” demiştir. Başbakan Rijkov,
“Katiller ve saldırganlar cezalandırılacaktır. Ancak KP’nin itibarı ve Özbek halkının adını
lekeleyen yetkililer özel bir sorumluluk altındadırlar” demiştir.
General Viyaçeslav K. Pankin ise olayların düzeni bozmak ve istikrarsızlık yaratmak
amacıyla tezgâhlandığını ve Mesket Türklerinin sadece “bu amaca yönelik bir neden olarak
kullanıldıklarını” belirti. General Pankin, olaylar sırasında Özbeklerin taşıdığı pankartlar
arasında İran’ın dini lideri Ayetullah Humeyni’nin dev posterlerinin bulunduğunu ifade etti.
Pankin göstericilerin İslami bayraklar da taşıdıklarını da kaydetti (Milliyet, 16 Haziran 1989, s.
4).
17 Haziran’da dış haberler sayfasında “Olaylar hesaplaşma” başlığı atılmış ve AA
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Moskova muhabirinin telefonla görüştüğü Özbekistan’ın başkenti Taşkent sakinlerinden İbrahim
Mecidoğlu ile yaptığı konuşmayı aktarmıştır. Mecidoğlu, Özbekistan’ın diğer bölgelerinde de
Türk evlerinin kapılarına geceleri, “üç gün içinde cumhuriyeti terk edin, aksi takdirde sizin de
sonunuz Fergana’dakiler gibi olur” yazılı bildiriler bırakıldığını söylemiştir.
Sovyet TASS ajansı, Fergana olayları sonrası geçici olarak kamplara yerleştirilen Türklerin
uçak ve helikopterle Rusya Federasyonunun taşınması işleminin tamamlandığını duyurmuştur.
TASS yayınladığı haberde hava yoluyla götürülen Türklerin eşyalarını taşıyan trenin ve bir
katarına saldırı düzenlendiği ve vagonların ateşe verildiğini bildirdi. Yine TASS dün de
Özbekistan’da yaklaşık iki haftadır ilan edilen sokağa çıkma yasağından bu yana 7718 silah ele
geçirildiğini duyurmuştur. Son 24 saat içerisinde yapılan kontrollerde de 157 ateşli silah ve 26
molotof kokteyli bulunduğunu kaydeden ajans Fergana’daki olayların başlamasından bu yana
bölgede 1000’den fazla evin yağmalanıp yakıldığını bildirdi. TASS iki ceset daha bulunduğunu
belirtirken Krasnaya Zvezda gazetesi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1500’den fazla kişinin
tutuklandığını belirtti. İç güvenlikten sorumlu Silahlı Kuvvetler Komutanı General Yuri Şatalin
Fergana bölgesinde çıkan olayların ciddiyetinden geç haberdar oldukları için vaktinde önlem
alınamadığını söyledi Şatalin son gelişmeleri özetlerken olayların bölgeye binlerce asker
gönderildikten sonra durulduğunu, ancak havanın gergin olduğunu belirtti. Şatalin “meselenin
ciddiyeti Özbekistan yöneticileri tarafından gizlenmiş ve bize çok geç ulaşmıştır. Olayın toplu bir
hesaplaşma niteliği taşıdığı hissediliyor” dedi.
SSCB Başbakanı Rijkov etnik gruplar arasında çıkan yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol
açan olayların siyasi çıkar sağlamak amacıyla sömürüldüğünü söyledi. Rijkov konuşmasında, “
Bu şiddet olayları, etnik düşmanlıkları, karanlık ekonomik ve siyasi çıkarları için uygun ortan
olarak görenlerin zalim ve acımasız ellerinin ürünüdür” dedi.
Yine gazete de “Özbekistan olayları bir birikimin sonucu” şeklinde bir başlık atılmış ve
Milliyet muhabiri Dinçer Güner’in Londra’da Londra Üniversitesi “Orta Asya İncelemeleri
Enstitüsü” öğretim görevlisi olan aslen Bangladeşli Şirin Akıner ile yaptığı röportaja yer
verilmiştir. Şirin Akıner, Sovyetleri Birliği’nin Özbekistan Cumhuriyetindeki olaylara karışan
Mesket Türklerinin daha 1971 yılında Moskova’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde bir gösteri
düzenleyerek Türkiye’ye kabul edilmelerini istediler. Ancak göstericilerin bu istekleri
Ankara’dan ilgi görmedi ve isteklerine hiçbir biçimde yanıt verilmediğini söylemiştir. Bu haber
gerçekten Türk kamuoyu için daha önce duymadığı bir haberdir.
Son olayları “Bir birikimin sonucu” olarak tanımlayan Akıner 1944 yılı Kasım ayında
Stalin yönetimi tarafından Gürcistan’daki yurtlarından Özbekistan’a sürülen Mesket Türklerinin
anayurtlarına dönmek için girişimleri de Moskova tarafından her seferinde yanıtsız bırakıldığını,
son olaylarda kullanılmış silahların, Afganistan’daki Afgan mücahitleri tarafından verilmiş
olabileceğini de öne sürmüştür. Şirin Akıner son etnik olaylar nedeniyle varlıklarından yine söz
edilmeye başlanan Mesket Türklerinin 16-19. Yüzyıllar boyunca Osmanlı hükümranlığı altında
kaldıkları Müslüman oldukları ve Türkçe konuştukları için kendilerini “Türk kabul ettiklerini” de
belirtmiştir. Akıner konuşmasının devamında; “2. Dünya savaşı günlerinde 15 Kasım 1944’te
sayıları 130 bin kadar olan Mesket Türk’ü Stalin yönetimi tarafından Orta Asya’ya sürüldü.
Yaklaşık üçte biri zorunlu göç sırasında yollarda öldü. Mesket Türklerinin göçe zorlanmasının
nedeni Stalin yönetiminin Nazi Almanyası’na karşı savaş nedeniyle bu topluma güvenlik
açısından tehlike olarak kabul etmesiydi. Mesket Türkleri 1956’dan beri ya Türkiye’ye ya da
Gürcistan’ın güneybatısındaki Mesketiye adlı yurtlarına dönebilmek için çeşitli girişimlerde
bulundular. Bu girişimler sırasında Türk Ulusal Hakları Savunma Derneği adı altında bir örgüt
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de oluşturdular. Sovyet yönetimine karşı değildiler. Sadece terk zorunda bırakıldıkları yurtlarına
ya da anayurt kabul ettikleri Türkiye’ye gitmek istiyor, bu amaçla çaba harcıyorlardı.
Nitekim1971’de Moskova’da yaptıkları gösteri Türkiye Cumhuriyeti’nden hiçbir ilgi görmedi.
Nihayet 1978 yılında bir bölümü Gürcistan’a dönebildi. Bu kez de Gürcülerle aralarında
sorunlar çıktı. Orta Asya’da kalanlar ise dönüş izni istemekte direndiler. Dönüş isteklerinin yanı
sıra daha fazla kültürel bağımsızlık ve siyasi temsil hakkına sahip olma istekleri vardı.”
demektedir (Milliyet, 17 Haziran 1989, s. 4).
18 Haziran’da dış haberler sayfasında Moskova AA’nın haberlerine yer verilmiş ve
“Özbekistan’da, halktan 5 binden çok silah toplandı Mesketlerin gözü Türkiye’de” başlığı
atılmıştır. Özbekistan Başsavcısı Dimitri Usatov, olayların “rastlantı” olmadığını öne sürmüş ve
savcı saldırgan gruplardan şimdiye kadar 5 binden fazla ateşli ve kesici silah toplandığını da
sözlerine eklemiştir. Başkent Moskova’da da önceki gün 100 kadar Mesket Türk’ü Gürcistan’a
geri gönderilmelerini sağlamak amacıyla Yüksek Prezidyum önünde gösteri yapmışlardır.
Göstericiler burada “kendilerine Gürcistan’a dönüş izni verilmemesi halinde Türkiye’ye göç için
çaba harcayacaklarını” söylemişlerdir. Gorbaçov ile görüşmek isteyen Mesket Türkleri
“Yetkililerle Moskova’da son 45 yıldır sonuçsuz kalan 144 görüşme yaptık. Son umudumuz
Gorbaçov” şeklinde konuşmuşlardır.
İçişleri Bakanlığı birlikler komutanı General Yuri Şatalin Moskova radyosunda yaptığı
konuşmada “Fergana trajedisinin tekrarlanmaması maçıyla Namagan ve Andizhan bölgelerine
iç güvenlik kuvvetleri gönderiyoruz” dedi. Yeni birliklerin gönderileceği iki bölge de olayların
yaşandığı Fergana ile aynı vadi içinde bulunmaktadır. General Şatalin gönderilen birliklerini
sayısını açıklamamış ancak Fergana dolaylarında yeni olayları önlemek amacıyla halen 12 bini
aşkın güvenlik görevlisi bulunduğunu söylemiştir. Yine aynı konuşmasında “ Bölgeye yeni
birlikler gönderilmesinin ana neden, kritik kabul edilen bu yerlerde Fergana’dakine benzer
trajedilerin tekrar yaşanmamasıdır.” demiştir (Milliyet, 18 Haziran 1989, s. 4).
Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği Başkanı Doç. Dr. Ahat Andican, Milliyet’e
Özbek-Mesket Türk’ü çatışmalarını değerlendirmiştir. Milliyet’ten T. Arslan Bartu’nun
sorularına yanıt vermiştir. Arslan Bartu yazısına “Fergana Olayları Sovyet Oyunu” başlığını
atmıştır. Andican konuşmasının başında; “SSCB’nin Özbekistan Cumhuriyeti’nin Fergana
Vadisi’nde patlak veren olayların, Sovyetler’in 1970’li yıllarda izlemeye başladıkları küçük
gruplardan millet yaratma, Türk ve Müslüman toplumları birbirine kırdırtma politikalarının bir
sonucu olduğu” söyledikten sonra olayların çıkmasında ne Özbekistan’daki Birlik Hareketi’nin
ne de İran etkisinin olduğunu ifade ettikten sonra “Sovyetleri bilen herkes, şu gerçeği çok iyi bilir.
Sokaktaki insanın, değil üstünde evinde değerlendirdiğimizde, ortaya organize bir hareket
çıkıyor. Olaylar hep gece oluyor. Gündüz bile ateşli silah bulundurması imkânsızdır. Hele hele
otomotik tüfek. Saldırya uğrayan Mesket Türkleri, “Bize saldıranlar tanıdığımız Özbekler
değildi” diyor. Bunların hepsini polis duruma hâkim. Sovyet sisteminin, izni ya da desteği
olmadan, bu olayların olması mümkün değildir (Bartu, 19 Haziran1989, s. 4).
20 Haziran’da “Kazakistan’da Karıştı” başlığı atılmıştır. Gazete de Özbekistan’da 10 gün
süren karışıklıklar komşu Kazakistan’a da sıçradığı TASS ajansı dünkü bülteninde Kazakistan’ın
Hazar Denizine yakın Novi Uzen kentinde hafta sonunda silahlı gençlerin bir polis karakolunu
basmaları sonucu meydana gelen olaylarda ölenler olduğunu haberini vermiştir. Haberin
devamında Ahıska Türkleri ile ilgili haberlere yer vermiştir. Haberde Özbekistan’da tahliye edilen
yaklaşık 200 Mesket Türkünün dün lider Mihail Gorbaçov görüşmek için SSCB’nin
Parlamentosu niteliğindeki Yüksek Sovyet koridorlarını doldurmalarına görüşemedikleri
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yazılmaktadır. Pravda gazetesinin de yazısını paylaşan Milliyet gazetesi haberde son Mesket
Türkü’nün de cumartesi gecesi uçakla Rusya Federasyonu’na nakledildiğini, 16 bin 282
Mesket’in Özbekistan’dan taşınmasıyla cumhuriyette istikrar görülmeye başlandığı,
Özbekistan’a 12 bin güvenlik görevlisinin yollandığını, Mesket Türklerine yönelik şiddet
eylemlerine katıldıkları ve 100 kişinin ölümünde sorumlu oldukları sanılan 369 kişinin gözaltına
alındığını vermiştir (Milliyet, 20 Haziran 1989, s. 15).
Gazetenin 21 Haziran’daki “Düşünenlerin Düşünceleri” köşesinde Prof. Dr. “Türkkaya
Ataöv ‘ün “Mesket Türkleri” başlıklı bir makalesi yayınlanmıştır.
Ataöv makalesinde “Basında Mesket Türkleri olarak adlandırılan grubun bu adı
Gürcistan’ın güneybatısında Türk Sovyet sınırına yakın dağlık Mesketya’nın anayurtları olması
gerçeğinden alırlar. Türkik ya da Türkleşmiş bir gruptur demektedir. 1829 Edirne Antlaşmasıyla
Mesketya’nın güneyi Türklerin eline kalmış, kuzeyi de Çarlık Rusya’sına geçmişti. Önemli bir
kısmı, Özbekler gibi Sünni Müslümandır. Çok küçük bir azınlık Doğu Ortodoks Kilisesi’ne
bağlıdır. Ki, bunlar zaten Gürcü gibi muamele görürler ve Gürcistan’ın güneybatısında yaşarlar.
Ataöv makalesinin devamında “ 1926 Sovyet sayımında Mesketliler, Türk olarak
gösterilmiştir. O zaman 137.921 kişiydiler. Ve Gürcistan nüfusunun yüzde 5,2.’sini
oluşturuyorlardı. O yıl ancak yüzde 5,9’u okuma yazma biliyordu. Bu nedenle Türkçe ders veren
okullar açıldı. 1935-36’da ya pratik ya da siyasi nedenlerden ötürü, eğitimleri Azericeye
oturtuldu ve bundan böyle Azeri gibi muamele görmeye başladılar.
İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra, 15 Kasım 1944’te hepsi bulundukları yerden
alınarak orta Asya’ya göç ettirildiler. Mesketya’ya Almanlar ayak basamamışlardı. Yerlilerden
herhangi birinin düşmanla işbirliği yapmış olması da söz konusu değildi. Bu yer değiştirme bir
ceza değildi. Resmi açıklama onları yaklaşan Almanlardan korumaktan ibaret kaldı. Oysa
Stalin’in Türk sınırına yakın bir yerde böyle bir Türk grubunun varlığından ilişkin yorumlar da
vardır.
Savaş yıllarında, onlar gibi, Kırım tatarları, Volga Almanları, çeçenler, İnguş, Kalmuk,
Karaçay ve Balkar gibi bazı başka etnik gruplar da zorunlu olarak yer değiştirmiştir. Bunların
içinde yalnız Kırım tatarları, Volga Almanları ve Mesket Türkleri anayurtlarına geri
dönememiştir. Tatarlar 18 Mayıs 1944’te düşmanla topluca işbirliği yaptıkları savıyla
Özbekistan’a özellikle Taşkent, Semerkant ve Fergana vadisine yollanmışlardı. Bu iddia Eylül
1967’de geri alınmış, ancak Tatarlar Kırım’a geri gönderilmemiştir.
Mesket Türklerinin yerlerinin değiştirildiğinde dünya uzun bir süre haberdar da
olmamıştır. 1954’te yayınlanan Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nin ikinci baskısı onları hala
Gürcistan’da yaşıyor gösteriyor. Yer değiştirme olayının ilk kez, 30 Mayıs 1968 tarihli bir SSCB
Yüce Meclis kararında sözü edildi. Dış dünya olaydan böyle haberdar oldu. Şimdiki nüfusları
herhalde 200 binden az değildir. Kendileri sık sık yarım milyondan söz ediyor. 1944’teki yer
değiştirme olayında onlarla birlikte (gene Türk olan) Kara papaklar, bazı Azeriler ve İslamlaşmış
Ermeniler de (Hemşinliler) Orta Asya’ya göç ettirildi. Bir kısmının yolda soğuktan ve açlıktan
öldüğü ileri sürülüyor. Kayıplar için alt sayı 30 bin ve üst sayı 50 bindir.
1956 sonunda Mesket Türkleri artık geriye dönmek istediklerini ifade etmeye başladılar.
Stalin öleli üç yıl olmuştu. Bir kısmının Azerbaycan’a yerleşebileceği söylendi. Kendi
topraklarına yakın olabilmek için dağlık Mugan steplerine gitmeye razı olanlar da çıktı. 245 aile
yasağı dinlemeyerek Gürcistan’a gittilerse de, Temmuz 1960 ve Şubat 1961 arasında bir daha
zorla çıkarıldılar.
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Şubat 1964 yeni bir kampanya döneminin başlangıcıdır. Enver Odabaşev adlı bir tarih
öğretmeni ve savaş gazisinin önderliğinde bir dernek kurulmuş, girişimin anti-Sovyet bir yanı
olmadığını göstermek için de toplantıya yetkililer çağrılmış, söylenenlerin tüm zaptı parti ve
hükümet temsilcilerine yollanmıştır. Moskova’ya da 125 kişilik kalabalık bir temsil heyeti
gönderilmişse de bunlarla konuşacak yüksek rütbeli yetkililer çıkmamış, dört yıl sonra yayınlanan
bir kararname Kırım Tatarları, Volga Almanları ve Mesket Türklerinin bulundukları yerlerde
artık kök saldıkları ifade edilmiş, yani bir daha değiştirmeye gerek olmadığı söylenmiştir.
Temmuz 1968’de yedi bin kadar Mesket Türk’ü Tiflis’te bir toplantı yapmış ve nihayet
Mzhavanadze ile görüşme de sağlanabilmişti. Gürcü yetkililer, Mesketya’da onlar için artık yer
olmadığını, fakat Gürcistan’ın başka bir yerinde her yıl yüz ailenin gelip yerleşebileceğini
söylemişlerdir. 1969’da beş yüz aile kıyıda Kolcis’e yerleşmiştir de. Ancak bunlar da bir süre
sonra trenlere konulup tekrar uzaklaştırılmıştır. Türkiye’ye göç için başvuranlar da olmuştur.
1971’de Birleşmiş Milletlere de başvurmuşlardır. Bu arada bazı önderleri tutuklanmış, anayurda
yerleşim bugüne değin gerçekleşmemiştir.” şeklinde bilgiler vermiştir ( Ataöv, 21 Haziran 1989,
s. 11).
22 Haziran’da dış haberler sayfasında Ahıska Türkleri ile ilgili haber Milliyet gazetesinin
Moskova muhabiri Cenk Başlamış’ın “Kargaşa bastırılamıyor” başlığı ile verilmiştir.
Kazakistan’daki olaylar hakkında bilgi verildikten sonra Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakan
Yardımcısı Eduard Didorenko, 99 kişinin ölümüyle sonuçlanan Özbekler ve Mesket Türkleri
arasındaki etnik olaylarla ilgili Kızıl Yıldız gazetesine verdiği demeçte: “Kutsal savaş isteyen
bazı çevreler, geçen sonbahardan bu yana bölgede İslami cephe oluşturmak için kampanya
başlattılar. Bu çevrelerin esas amacı, ortaçağdan kalma duyguları yeniden canlandırarak,
Özbekistan’da yaşayan Avrupa kökenlileri dışarı atmaktı.” demiştir (Milliyet, 22 Haziran 1989,
s. 4).
23 Haziran’da dış haberler sayfasında “Etnik çatışmanın nedeni, azınlıklara tanınan
imtiyazlar Kazaklar, Kafkasyalıları istemiyor” başlığı atılmıştır. Milliyet gazetesi
Moskova/AP’nin haberleri doğrultusunda bilgi akışı yapmaktadır. Yazıda, Kazakistan’ın Novi
Uzen kentinde meydana gelen etnik çatışmanın arkasında olan Kafkas azınlıklara tanınan
imtiyazların bulunduğu belirtilmiş ve haberde Özbekistan Fergana vadisinde meydana gelen
olayların nedeninin de bölgede Mesket Türkleri ve Volga Almanlarına işe alımlarda kolaylık
sağlanmasıyla tanınan diğer imtiyazlar olduğu belirtilmiştir (Milliyet, 23 Haziran 1989, s. 4).
Gazete’nin 24 Haziran’daki sayısında Mesket Türkler ilk kez manşetten haber olarak
verilmiştir. Gazete’de Milliyet gazetesinin Hatay muhabiri Vasi Köse’nin haberine yer verilmiş.
“Sovyetler’in kaynayan bölgesinden “vatan özlemi” dolu satırlar .. Mesketlerden mektup
var” manşetiyle verilen haberde iki de aile fotoğrafı verilmiştir. 2. Dünya Savaşı öncesinde ve
savaş sırasında rejimin en acımasız baskıları altında bunalan Mesketlerin bir bölümü Sibirya’ya
bir bölümü Özbekistan’a sürülmüşlerdir. Bir yolunu bulup Türkiye’ye kaçmayı başarmış Kars,
Ağrı, Muş ve Hatay’da bulunan 15 bin kadar Mesket Türkü yaşıyor. SSCB’de yaşayan Mesketler,
Kırıkhan’daki akrabalarına yazdıkları mektuplarda “Türkiye’ye gelme isteklerini” bildiriyorlar.
Kırıkhan’daki Mesketler, “SSCB’deki etnik çatışmalardan kaygılı ve Özbekistan’da yaşayan
Mesket Türklerine yönelik saldırıların sürmesinden endişe duymaktalar ve “Rusya’daki
yakınlarımızın yurda getirilmesini bekliyoruz” demektedirler. Kendilerini Ahıska Türkleri diye
adlandıran Kırıkhanlı Mesketler, yıllardır SSCB’deki yakınlarıyla mektuplaşmayı sürdürüyor.
Mektuplarda uzun yılların özlemi ve kavuşma ümidine ilişkin cümleler ağırlık taşıyor. Kırıkhanlı
Mayli Çakmak, Türkiye’de yaşayan Mesket Türklerinden bulabildiğimiz en yaşlısı. Sesi
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titreyerek, “Bizim derdimizi şimdiye kadar kimse sormadı” diyerek şunları anlattı: “Sibirya’da 10
yıl sürgün cezası çektikten sonra Ahıska yakınındaki köyüme döndüm. Sur köyünde hep
akrabaydık. Hepimiz de Türk ve Müslümandık. Stalin döneminde bize çok baskı yapılmaya
başlandı. Mallarımız elimizden alındı. Yeniden Sibirya’ya göndermek istediklerinde Türkiye’ye
kaçtım. 1936 yılının 2 Ocak gecesi Posof yakınlarından Türkiye’ye girdim. Kaçanlara
Azerbaycan’daki Türkler çok yardımcı oldu. 500 kişi kadar kaçan oldu.”
Türkiye’ye 1936 yılının 16 Eylül’ünde kaçanlardan Vardı ailesine mensup Orman, Çako,
Bahşi ve Zako da 53 yıllık bir özlemle yanıp tutuşuyor. Orada kalan akrabalarının Türkiye’nin
kabul etmesini istiyor, bu yolda hükümetin girişimlerini bekliyor. Turizm Bakanı İlhan Aküzüm
ile Muş Milletvekili Erkan Kemaloğlu’nun da Mesket Türklerinden olduğu, bu girişimin öncelikle
kendilerinden beklendiğini belirtiyor.
Vasi Köse “Mesket Türkleri” şeklinde yazısını yazmış olmasına rağmen konuşturduğu
kişiler kendilerine “Ahıska Türkleri” olarak kabul ettiklerini belirtmişler ve yazıda iki yer de
Ahıska Türkü ifadesi geçmiştir (Milliyet, 24 Haziran 1989, s. 1, 12).
25 Haziran’daki sayısının 13. sayfasında “Mesketlerden teşekkür” adlı Vasi Köse’nin
Kırıkhan’daki yazısı paylaşılmıştır. “2. Dünya Savaşı sonrası Orta Asya içlerine sürülürken
kaçarak Türkiye’ye gelen Mesket Türkleri “Milliyet’e binlerce teşekkür, sesimizi duyurdu”
demişlerdi. Bu arada Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Mesketler yayınımız üzerine bir araya
gelerek ortak tavır almayı düşündüklerini söylediler. 1933-35 yıllarında Rusya’dan kaçarak
Türkiye’ye gelip Kars, Ağrı, Muş ve Hatay’a yerleşen 15bin kadar Mesket Türkü Bulgaristan’daki
olayı 1936 yılında yaşadıklarını, canlarını kurtardıklarını belirterek Bulgaristan’ın
soydaşlarımıza yaptığı tehciri kınadılar” (Milliyet, 25 Haziran 1989, s. 13).
26 Haziran’da “Meksetler yakınlarının hayatından endişeli vize istiyoruz” başlığı ile
Milliyet’in Hatay muhabiri Vasi Köse’nin bir yazısı paylaşılmıştır. Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki
Mesket Türkleri Özbekistan’da yaşayan akrabalarının hayatından endişe ettiklerini belirterek,
“bari bize vize kolaylığı sağlansın, yakınlarımızı ziyaret edelim” önerisinde bulundular.
Kendilerine Ahıska Türkleri diyen Mesketlerin Kırıkhan kolunun en yaşlı üyesi Mayil Çakmak,
“Sovyetler Birliği’ndeki yakınlarımızla yıllardır mektuplaşıyoruz. Onların buraya
gönderileceğini hiç zannetmiyorum.”demiştir. SHP Hatay Milletvekili Turhan Hirfanoğlu da bu
konuyu TBMM’ye götüreceğini söyleyerek, Meclis’te Sovyetler Birliği’ndeki Mesket
Türklerinin Türkiye’deki akrabalarını ziyaret edebilmeleri için vize kolaylığı sağlanması
konusunda öneride bulunacağını belirtmiştir (Milliyet, 26 Haziran 1989, s. 17).
Gazete’nin 3 Temmuz’daki sayısında “Mesketler, milliyet aracılığıyla seslendi :
“Türkiye’ye gelmek istiyoruz” şeklinde başlık atılmıştır. Milliyet gazetesinin Moskova
Muhabiri Cenk Başlamış Moskova’dan bildirmekte: “Özbekistan’daki olaylardan kaçan Mesket
Türkleri Türkiye’ye gitmelerine izin verilmesi için çok yönlü kampanya başlattığını, Moskova’da
toplanan Mesket Türklerinin liderleri Mecidoğlu İskender, Hayreddinoğlu Hamza, Muhlisoğlu
Hekim ve Badaloğlu Ayvaz’ın girişimleriyle ilgili olarak Milliyet’e bilgi verdi. Mesket liderler
Sovyet Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnadze ile görüşmek için başvuruda bulunmuşlar. Liderler
Sovyet Dışişleri bakanlığı yetkilileriyle görüşmüşler. Yetkililer Sovyetler Birliği’nden ayrılmak
için başvuruda bulunanların dilekçelerinin incelendiğini söylemiş. Mesketlerin bir bölümü
Gürcistan’a dönmek isterken bir bölümü ise Türkiye’ye gitmek istiyorlar. Türkiye’ye gitmek
isteyen grup bu amaçla uluslararası destek bulmaya çalışıyor. Bu grup adına üç kişilik bir heyet
önceki gün ABD Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşmüştür. Seslerini duyurmak için diğer batılı
ülkelerin temsilcileriyle de görüşeceklerini söylemişlerdir.
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Mesket liderlerden Mecidoğlu İskender izin verildiği anda 10 bin kişinin Türkiye’ye
gitmeye hazır olduğunu açıklamıştır. Mecidoğlu “Biliyoruz bizi Türkiye’ye kabul ederlerse zor
olur. Ama çalışmak, azda olsa Türkiye’ye bir katkıda bulunmak istiyoruz.” Demiştir. Mesket
liderler Milliyet kanalıyla Türkiye’ye bir açık mektup yayınlamışlardır. 7 sayfalık mektup “Ana
Türkiye’mizde yaşayan can Türk annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize ve bütün Türk
milletimize “diye başlıyor. Mektupta Mesketlerin öyküsü ve Özbekistan’da yaşanan kanlı olaylar
anlatılıyor (Milliyet, 3 Temmuz 1989, s. 9).
28 Temmuz’da “Thatcher’a Mesket mektubu” şeklinde başlık atılmış. İngiltere’nin
Moskova Büyükelçiliğine önceki gün verilen mektuptan sonra bir açıklama yapan Mesket
Türklerinden Gaziev, “Artık Özbekistan’a da, Gürcistan’a da dönemeyiz” demiştir. Türkiye’ye
göç etmeleri için desteklemek amacıyla İngiltere başbakanı Margaret Thatcher’a bir mektup
göndermişlerdir. Bunun sebebini de şöyle açıklamıştır: “İngiltere gibi güçlü bir devletin
başbakanı olmasının yanı sıra, Özbekistan’daki çatışmalardan sonra Türk çocuklarının
düştükleri durumu anlayabilecek bir anne olduğu için kişisel bir mektup yazmayı tercih
ettiklerini” söylemiştir (Milliyet, 28 Temmuz 1989, s. 2, 10).
Gazetenin 28 Temmuz’daki sayısında Cenk Başlamış’ın Moskova’dan özel izinle beş
cumhuriyeti gezdiği ve bir yazı dizisi haberi yaptığı yer almaktadır. Cenk Başlamış’ın ilk gezdiği
ülke Kırgızistan’dır. Cenk Başlamış, Kırgızistan’ın başkenti Frunze’ye gelmiştir. Frunze’de
otelde karşılaştığı İbraam ile İbraam’ın köyü olan Yurievka köyüne gitmiştir. (Başlamış, 28
Temmuz 1989, s. 2, 13.) 29 Temmuz’da Kırgızistan yazı dizisine devam eden Cenk Başlamış
Yurievka köyünün Sovyetler Birliği’nde bir köy olduğuna inanmak çok güç burasının dış
görünüşüyle de evlerin içiyle de tipik bir Anadolu köyünden hiç farkının olmadığını yazıyor.
Kendilerini “Mesket değil” “Osmanlı Türkü” olduklarını söyleyen İbraam’ın babası Dursun
Ağa’nın evinde köydeki diğer Türklerle sohbet etmeye başlamıştır. Cenk Başlamış karşısında
oturan insanların Türk olmasından ve düzgün bir Türkçe konuşmalarından dolayı şaşırmıştır.
Dursun Ağa’ya size Mesket Türk’ü mü diyorlar diye bir soru yöneltmiş Dursun Ağa da “bize
Mesket Türkü diyorlar, Biz Mesket Türkü değiliz Biz Osmanlı Türküyüz” şeklinde cevap vermişti.
İbraam’ın annesi de “Biz Türkiye Türküyüz” demiştir (Başlamış, 29 Temmuz 1989, s. 12).
31 Temmuz’da Cenk Başlamış’ın yazı dizisinde Kazakistan’da Alma Ata’da bir Pazar
yerinde 1944 yılında Gürcistan’da sürülmüş Ayvaz ailesi karşılaşmıştır. Kendilerini “Türkiye
Türkü veya Osmanlı Türk’ü olarak” söz etmektedirler diyen Cenk Başlamış yazısında bu
Türklerin en çarpıcı özelliklerinin ulusal kimliklerini koruma kararlıklarının olduğunu ve Türkiye
Türkçesine yakın bir dille konuştuklarını yazmaktadır. Dillerinde bulundukları cumhuriyette
konuşulan dilden kelimelerin olduğunu ama kullandıkları yabancı kelime sayısı bugün Türkiye
Türkçesinde kullanılan yabancı kelime sayısından daha az olduğunu da yazısında belirtmektedir.
Kırgızlarla Özbeklerle, Kazaklarla Türkmenlerle öyle veya böyle Türkçe anlaşabiliyorsunuz ama
Türkiye’den binlerce kilometre uzakta Orta Asya’nın göbeğinde hiç zorlanmadan Türkçe
konuşmanın keyfi bir başka demektedir (Başlamış, 31 Temmuz 1989, s. 2, 10).
Cenk Başlamış’ın 5. yazı dizisinde Özbekistan’ı konu edinmektedir. Özbekistan’nın
başkenti Taşkentte Puskent Solhozun’da çalışan Mesket Türklerinden Halil İbrahimov ile
görüşmüş ve ona Özbekistan olaylarının nedenini sormuştur. İbrahimov, “ Bilmiyoruz olaylar
nedendir. Burada hep birlikte yaşıyoruz. Her daim birlikte yaşadık Bizim için bir şey yoktu.”
Ancak İbrahimov tüm Türklerden duyduğu şu sözleri tekrarlamış “ Ama ne de olsa burada
misafiriz” İbrahimov’da Mesket Türkleri tanımlamasına karşı çıktığını yazmakta ve Gürcülerin
adlarını değiştirdiklerini anlatıyor. 15 yaşında Özbekistan’a geldiği söylemiş ve Özbekistan’da
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yahşi yaşadıklarını söylemiştir. Evdeki kadınların ağladığını gördüğünü yanlarına gittiklerinde
neden ağladıklarını sorduğunda içlerinde birisinin “Ağlamayım mı oğlum. Vatanımız yok ki.
Vatansız kaldık. Gidecek yerimiz yok ki.” Başka bir kadın “ 45 yıl oldu Türkler buraya geldi. Biz
buraya gelende ben çocuk idim. Yılanlar ayağıma sarıldı. 35 yaşına geldim şimdi ama ne oldum
şimdi? Beş kardeşim Fergana’daydı öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Birinden de haber alamıyoruz.
Sebebi ne için? Onlar işliyor, biz de” Erkekler konuşmasını engellemeye çalışmış olsa da kadın
konuşmasına devam ederek “geçenlerde Özbekler geliyor diye haber geldi. Beş çocuğum evde
hangi birini alıp kaçayım. Kaynanam oturduğu yerden kalkamıyor. Çocuklardan birini
alamıyorum biri kalıyor. Ne için? Sizin millet çoklandı bize hiçbir şey yetişmiyor, evde yetmiyor,
fabrikada yetmiyor diyorlar…” İbrahimov müdahale ederek “Olur olmaz her sözü bulup
söyleme” demiştir. Kadının bu sözleri Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin yaşadığı
korkuyu çok açık vermektedir (Başlamış, 1 Ağustos 1989, s. 2, 12).
Gazetenin 1 Ağustos’ta Ahıska Türkleri ile ilgili başka bir haberinde ise; “Moskova’da
Gorbaçov’la görüşmek isteyen 500 Mesket Türk’ü, Yüksek Sovyet’i bastı.” başlığı atılmıştır.
Moskova’da AA’nın haberine yer veren gazete, Sovyetler Birliği’nin cumhuriyetlerinde etnik
olaylar birbiri arkasına patlak verirken, Özbekistan Cumhuriyet’inde haziran ayında meydana
gelen olaylardan sonra Moskova’ya getirilen Mesket Türklerinden oluşan 500 kişilik bir grup dün
sabah Yüksek Sovyet’in kabul salonunu işgal etti. Gruptakiler Devlet Başkanı Gorbaçov’la
görüşmek istediklerini, olumlu ya da olumsuz bir yanıt alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini
açıkladı. Göstericiler ölülerini toprağa verecek yer bulamadıklarını, çocuklarının okulsuz ve
bakımsız kaldıklarını belirterek, “Yaban elde Türk kanı dökülmesin. Türkiye bize yardım etsin”
dedi (Milliyet, 1 Ağustos 1989, s. 4).
Cenk Başlamış’ın “Özbekistan-6” yazı dizisinde bazı cumhuriyetlerdeki milliyetçilik
dalgasının çatışmaları beraberinde getirdiğini, Özbekistan Fergana ve diğer kentlerde yaşanan
kanlı olayların bir ucununda buraya dayandığını ifade etmiş ve Fergana’da olanlar için ise
“katliam” benzetmesinin çok hafif kaldığını yazmıştır (Başlamış, 2 Ağustos 1989, s. 1, 14).
25 Ağustos’ta Dış haberler sayfasında “Mesketler dağıtılıyor” başlığı atılmış. Moskova
AA’dan alınan haberlere göre; “Fergana’daki olaylardan sonra Mesket (Ahıska) Türklerinin kışı
geçirmek üzere Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgelerine yerleştirilmelerine başlandığını”
bildirmiştir.
Moskova radyosunun haberine göre; “Mesket(Ahıska) Türkleri 150 ile 200 ailelik gruplar
halinde Rus Federasyonu’nun Orenburg, Oktyabirski ve Aleksandrovski bölgelerine
yerleştiriliyorlar.” Mesket Türklerinin bir bölümü de gruplar halinde Azerbaycan’a götürülüyor
( Milliyet, 25 Ağustos 1989, s. 4).
Gazete dikkat edilirse ilk defa “Ahıska Türkleri”ni parantez içinde vermeye başlamıştır. Bu
değişiklikte Vasi Köse’nin ve Cenk Başlamış’ın yazı dizisinin büyük rolü olduğu dikkatlerden
kaçmamalıdır.
27 Ağustos’ta gazete “Mesket Türkleri Azerbaycan’a” şeklinde küçük bir başlık atmıştır.
Haberde Fergana kentiyle çevre yerleşim merkezini terk etmek zorunda kalan binlerce Mesket
Türkünden 200 ailenin Azerbaycan-Dağıstan cumhuriyetleri sınırına yerleştirileceği
bildirilmektedir (Milliyet, 27 Ağustos 1989, s. 4).
3 Eylül’de Cenk Başlamış’ın Moskova’daki haberine başlık “Mesketler silahlandı”
şeklinde atılmıştır. Kazakistan’da gerginliğin çatışmaya döndüğünü 2 kazağın öldüğü haberler
arasında. Kazakistan Cumhuriyet’inde Mesket (Ahıska) Türkleriyle Kazaklar arasında uzun
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süredir devam eden gerginliğin çatışmaya dönüşmesi sonucu iki kişinin öldüğü haberi verilmiş.
Moskova’ya ulaşan haberlerde çocuklarını Kırgızistan’ın başkenti Frunze’de yaşayan
akrabalarının yanına gönderen Mesketler, yeni bir saldırı olasılığına karşı silahlanmaya başladığı
olayların nedenini ise Moskova’daki Mesket kaynakları Kazakların Türkleri istememesinden
kaynaklandığını bildirmişlerdir. İki hafta önce cumhuriyette yaşayan Türklere Kazakistan’ı terk
ermeleri için tehdit mektupları gönderildiğini ve bu mektuplarda Türklerin Kazakistan’ı terk
etmemeleri halinde Fergana’daki olayların yaşanacağı yazılı olduğu ifade edilmişti (Milliyet, 3
Eylül 1989, s. 4).
21 Eylül’de gazetenin dış haberler sayfasında Cenk Başlamış’ın “Kızıl Ordu Huzursuz”
başlıklı yazısını okuyucularıyla paylaşmıştır. Yazıda Mesketlerin lideri Yusuf Serveroğlu’nun
Milliyet’e yaptığı açıklamaya da yer vermiştir. Serveroğlu, girişimlerinden şu ana dek bir sonuç
alamadıklarını belirttikten sonra “Bizi önce Kruçev, daha sonra da Brejnev kandırdı. Son dört
yıldır da Gorbaçov kandırıyor” demiştir. Cenk Başlamış’ın konuştuğu Mesketler, yarım milyona
yakın kişinin Gürcistan’a gitmek için beklediğini söylemişler ve Gürcü yetkililerin kendilerine,
Gürcü pasaportu almaları halinde izin verebileceklerini söylediğini belirterek, “Biz Osmanlı
Türk’üyüz. Müslümanız. Bunu değiştiremezler. İyilikle gitmek istiyoruz, bizi istemediğimiz şeyleri
yapmaya zorlamasınlar” demişlerdir (Başlamış, 21 Eylül 1989, s. 4).
Cenk Başlamış’ın 23 Eylül’deki dış haberler sayfasında yazısının başlığı “İngiltere
Başbakanı Thatcher Moskova’da Mesketlerin umudu Demir Lady”dir. Yazıda; “Sovyetler
Birliğinde yaşayan Mesket Türkleri dün gece Moskova’ya gelen İngiltere Başbakanı Thatcher ile
görüşebilmek için harekete geçtiler. Ülkenin değişik kesimlerinde yaşayan Mesketler, Komünist
Parti Merkez Komite toplantısı nedeniyle aralarından seçtikleri 526 kişiyi, temsilci olarak
geçtiğimiz günlerde Moskova’ya gönderdiler. Bu temsilciler son üç gün boyunca Yüksek Sovyet
ve Halk Denetim Komisyonu önünde bekleyerek sorunlarını konuşabilecek bir yetkili aradılar.
Gorbaçov ile görüşmeye çalışan ve 114 kez dilekçe ile başvuran Mesket Türklerini bu süre içinde
hiçbir yetkili kabul etmedi.
Mesket Türkleri bunun üzerine Tokyodan Moskova’ya gelecek olan İngiltere Başbakanı ile
görüşerek sorunlarını anlatmaya karar verdiler. Moskova’daki Milliyet bürosunu ziyaret eden
Mesket temsilcilerinden Kemal İsmailov ve Kemal İlyasov, Thatcher ile görüşebilmek için İngiliz
Büyükelçiliğine dilekçe hazırladıklarını söylediler (Milliyet, 23 Eylül 1989, s.4). Dilekçeye
rağmen 24 Eylül’deki Dış haberler sayfasında İngiltere Başbakanının zamanının kısıtlı olması
nedeniyle Mesket Türkleri ile görüşemediği yönünde bir yazı bulunmaktadır (Milliyet, 24 Eylül
1989, s. 4).
“Orta Asyalı soydaşlarımız Moskova’da gösteri yaptı. Türkler vatan istiyor” başlığı
ile Cenk Başlamış-Moskova’daki haberleri gazetenin 25 Eylül’deki dış haberler sayfasında yer
almaktadır. Haberde; Sovyetler Birliğinden esen bağımsızlık rüzgârları Litvanya’dan
Kazakistan’a kadar, ülkenin yapısını çatırdatırken, Sovyet Türkleri de seslerini duyurmak
amacıyla, başkent Moskova’da bir toplantı düzenlediler. Moskova’nın dışındaki İsmailovski
Stadı’nda toplanan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’ndan
gelen Türklerin temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda kendilerine ait bir vatana sahip
olmadıklarını, kimsenin kendilerini kabul etmek, istemediğini dile getirdiler. 500 kadar Sovyet
Türkü, toplantı boyunca “Sovyet Türkleri, 45 yılda iki kez sürgün edildi”. “45 yıldır vatansızız”,
“Sovyet Türkleri, boş sözlerden bıktı”, “Gorbaçov, bugün nerede yaşayalım?” ve “Vatanımızı
geri verin” yazılı pankartlar taşımışlardır (Milliyet, 25 Eylül 1989, s. 4).
“Kazakistan’da Türk Kültür Merkezi” başlığı ile verilen haberde Sovyetler Birliği’nin
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114 değişik etnik grubuna bağlı kişilerin yaşadığı Kazakistan Cumhuriyet’inde, 4 bin 500 kişilik
Mesket Türk toplumu için bir Kültür Merkezi kurulduğu yazılmaktadır. Yine TASS Ajansı’nın
haberinde “Diriltme” adı verilen Kültür Merkezi’nde aynı adla Türkçe bir gazete yayınlanacak.
Kültür merkezinde ayrıca Mesket Türkleri için dil ve el sanatları kursları açılacak ve halk
danslarının canlandırılmasına çalışılacak.” denilmektedir (Milliyet, 30 Eylül 1989, s. 10).
9 Ekim’de gazetenin 1. sayfasında “Orta Asya cumhuriyetlerinde tehlike çanları
“Türklere ölüm” başlığı ile bir yazı paylaşılmıştır. Yazı da Kazakistan, Özbekistan ve
Kırgızistan’da yaşayan Türklere yönelik tehditlerin kontrolden çıktığı, Türklerin evlerine tehdit
mektupları yağarken, bölgede gerginlik arttığı ve duvar yazılarında şu tehditlerin “31 Aralık’ta
hepinizi keseceğiz. Fergana’dan kurtuldunuz ama kıştan kurtulamayacaksınız. Hepiniz
öleceksiniz.” savrulmaktadır. Haberin devamında “şimdi tehdit edilen Türkler 1944 yılında
Gürcistan’dan sürülen Mesket diye bilinen Ahıska Türklerinden oluşuyor.” Denilmekte ve
Kazakistan’da, Türklerle Kazaklar arasında bir süredir gerginliğin sürdüğü, bu gerginlik bazı
zaman çatışmaya kadar vardığı belirtilmektedir. Kırgızistan’da ise Türklere yönelik tehditlerin
liderlerin uyarıları üzerine son bulduğu bilgisi verilmiştir (Milliyet, 9 Ekim 1989, s. 1, 12).
Moskova’da AA’nın haberi doğrultusunda gazete 31 Ekim’deki Ahıska Türkleri ile ilgili
verdiği habere “Mesketlere yeni haklar” başlığını atmıştır. “Fergana olayları sonrası
oluşturulan “Geçici Komite”, Yüksek Sovyet’e isteyen Türk ailelerinin Gürcistan’ın Ahıska
bölgesine dönebilmelerine olanak sağlanmasını önerdi. Geçici Komite raporunun Yüksek
Sovyet’in Milletler Meclisi’nde ele alındıktan sonra Yüksek Sovyet Genel Kurulu’nda görüşülmesi
bekleniyor. Raporun öneriler bölümünde Azerbaycan’a halen devam etmekte olan göçler
sonucunda, bu cumhuriyette oluşan Mesket Türk nüfusunun ulusal ve kültürel gereksinmelerinin
karşılanması için Türkçe radyo ve TV yayını yapılması, Türkçe gazete çıkarılması ve Türk dilinde
öğrenim verecek okullar açılması isteniyor. Geçici Komite ‘de bulunan Mesket Türklerinin
temsilcileri, raporun bazı noktalarına itiraz edeceklerini ve bu noktalarda değişikliğe gidildikten
sonra Yüksek Sovyet’te görüşülmesini isteyeceklerini kaydettiler.” (Milliyet, 31 Ekim 1989, s.
16).
Gazete 12 Kasım’da Moskova radyosunun haberine göre, “Yüksek Sovyet Prezidyumu
önceki gün KP Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov başkanlığında toplanarak önemli konuları ele
aldı. Prezidyum, öncelikle Stalin döneminde anavatanlarından sürülen gruplara tüm siyasi
haklarının verilmesini öngören bir taslağı kabul etti.” bilgisini paylaşmış ve kabul edilen taslakla
ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken Ancak “KP’nin milletler platformunda haksızlığa uğrayan
gruplar arasında Kırım ve Mesket Türklerinin de adı geçiyor.” Haberini paylaşmıştır (Milliyet,
12 Kasım 1989, s. 4).
20 Aralık’ta Sovyetler Birliğinin başkenti Moskova’da Kırım Türkleri, Mesketler ve
Almanlar’ın ortak bir gösteri düzenlediği haberi paylaşılmıştır. (Milliyet, 20 Aralık 1989, s. 4)
Ortak gösteride Kırımlılar “1944 katliamının hesabı sorulsun”, “Tutuklu liderler bırakılsın”,
“Şovenler Kırım’dan defolsun” gibi Rusça yazılmış pankartlar taşımışlardır. Mesket Türklerinin
pankartlarında ise, “Türkler 45 yıldır vatansız” ve “ Fergana katliamının hesabını kim verecek”
yazılıdır. Gösteriye katılan Almanlar da, haklarının geri verilmesini isteyen pankartlar
taşımışlardır (Milliyet, 21 Aralık 1989, s. 8).
23 Şubat 1990’da Cenk Başlamış-Moskova verdiği habere göre gazetede; “Özbekler
Saldırdı. Binlerce Türk Evlerini Terk Etmek Zorunda Kaldı” başlığı atılmış ve geçen yıl
Özbekistan’da yaşanan olaylardan sonra Özbekler’in Mesket Türklerine yönelik saldırılarına
yeniden başladığı bildirilmiştir. İnterfaks ajansının haberine göre, önceki gün başkent Taşkent’te
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binlerce Özbek’in katıldığı bir gösteride Mesketlerin Cumhuriyeti terk etmesi çağrısı yapıldığı,
Başbakan Mirahmet Kasımov’un uyarılarının tepki çekmesi üzerine hükümet Karabak semtinde
yaşayan Mesketlerin başka bir semte nakledilmesini kararlaştırdığı bildirildi. Mesketlerin
boşaltılması sırasında Özbek gençlerin saldırıya geçmesi sonucu, grubu koruyan milislerden
dördü yaralanmıştır (Milliyet, 23 Şubat 1990, s. 4).
Moskova Milliyet Bürosu’nun haberine göre 24 Şubat’ta gazete de “Mesketlerin Başı
Dertte: Özbekistan’da yasaklara karşın gösteriler yapılıyor.” şeklinde başlık atılmıştır.
Gazete de Özbekistan’da yaşanan olaylardan sonra tüm gösterilerin yasaklandığını buna rağmen
Başkent Taşkent’te bir grup izinsiz gösteri düzenleyerek Mesketlerin Cumhuriyet’i terk
etmelerini istediği bildirilmiştir. Çarşamba günü Moskova’daki Yüksek Sovyet kabul salonu
önünde gösteri düzenleyen Mesketlerin Milletler Meclisi başkanı Refik Nişanov’la görüşme isteği
kabul edilmiş ve önceki gün Mesket Türkleri adına bir heyet Nişanov’la görüşerek, sorunlarına
bir an önce çözüm bulunmasını istemiştir. Mesket liderlerinden Enver Hurşit, “Kimse bizim
sorunlarımızla ilgilenmek istemiyor. Biz Gürcistan’daki anavatanımıza dönmek istiyoruz”
demiştir (Milliyet, 24 Şubat 1990, s. 4).
Milliyet gazetesi 5 Mart’taki Ahıska Türkleri ile ilgili haberini Milliyet-Moskova
Bürosu’nun haberine göre vermiştir. Başlık olarak ta; “Özbekistan’da çatışma. Askerler,
göstericilere ateş açtı: 30 ölü” seçilmiştir. Gazete, önceki gün etnik kökenli bir yeni şiddet
dalgasının daha yaşandığını ve askerlerle göstericiler arasında çıkan çatışmada en az 30 kişinin
öldüğü bildirmiştir. Protesto gösterisinin çatışmaya dönüşmesinden sonra, kalabalık bir grubun
milis karargâhını ateşe verdiği, ayrıca Komünist Parti binalarına saldırdıkları gelen haberler
arasında. Gazete Mesket Türklerinden hiç kimseye bir şey olmadığını özellikle belirtmiştir
(Milliyet, 5 Mart 1990, s. 4).
15 Mart’ta gazete Moskova milliyet bürosu haberi doğrultusunda Mesketler “Biz
Türküz” diye gösteri yaptılar başlığı atılmıştır. Stalin döneminde Gürcistan sınırı içindeki
yurtlarından Orta Asya’ya sürülen Mesket Türklerini temsil eden 300 kişilik bir topluluk
Kremlin’deki Halk Temsilcileri Kongresinin sürdüğü yapı önünde gösteri yaparak yurtlarına
dönmelerine izin verilmesini istemişlerdir. Mesket Türklerinin gösterisi sırasında “Biz Türk’üz
Rusya’da işimiz yok”, “Yurdumuza dönmek istiyoruz” şeklinde pankartlar taşıdıkları
görülmüştür (Milliyet, 15 Mart 1990, s. 4).
22 Mart’ta Cenk Başlamış-Moskova’da bildirdiği habere göre Ahıska Türkleri Türk
Büyükelçiliği önünde gösteri yapmıştır. Bu gösteri üzerine yapılan habere başlık olarak
“Mesketlerin umudu Özal” başlığı atılmıştır. Haberde Sovyetler Birliği’nde yaşayan “Mesket
(Ahıska) Türkleri”, Kazakistan’ın başkenti Alma Atadan gelen Mesketler dün Moskova’daki
Türk Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlediği, kendilerine Türkiye’ye gitme izninin verilmesini
istediği bildirildi. “Dün öğle saatlerine doğru Türk Büyükelçiliğinin bulunduğu Vadkovsky
Sokağında toplanan Mesketler, Türkçe ve Rusça yazılmış pankartlar taşırken, slogan atmadan
sessizce bekledi. Türkçe yazılan pankartlarda “Turgut Özal bizi Türkiye’ye kabul et”, “Biz
Anadoluluyuz”, “Türkiye İmdat”, “Yardım edin” deniliyordu. Rusça pankartlarda ise,
“Gorbaçov Türkiye’ye gitmemize izin ver”, “Birleşmiş Milletler lütfen yardım et” ve “ Dünya
halkları Sovyet Türklerine ilgi göstersin “ yazılıydı. Birkaç saat süren sesiz gösteri sırasında
Mesketler Türk bayrakları taşıdı.” (Milliyet, 22 Mart 1990, s. 4).
Cenk Başlamış-Moskova’daki haberine göre Milliyet gazetesi 31 Mart’ta “Mesketlerden
“bizi alın” çağrısı” başlığıyla ilgili haberi vermiştir. Mesketler, Özal ve Akbulut’a gönderdikleri
“Bildiri” başlıklı mektupta Türkiye’ye göç isteklerini Türkçe ifade ederken SSSCB Devlet
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Başkanı Gorbaçov’a çektikleri Rusça telgrafta da taleplerini açıkça yazmaktan kaçınmamışlardır.
Sovyetler Birliğinde yaşayan ve kendilerine “Osmanlı” diyen Mesket (Ahıska) Türkleri,
Türkiye’ye göç edebilmek için başlattıkları kampanyaya hız verdiklerini ve göç etmelerine olanak
sağlanması için Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Yıldırım Akbulut’tan yardım isteyen
Mesketler yazdıkları bir mektubu önceki gün Moskova’daki Türk Büyükelçiliğine teslim ettiler.
Gorbaçov’a da bir telgraf göndererek ülkeyi terk etmek için izin istemişlerdir (Milliyet, 31 Mart
1990, s. 4).
8 Nisan’da Moskova AA’nın Azerbaycan ile alakalı haberini “Yurtsuzlar yuvası”
şeklinde vermekte ve “Azerbaycan hükümetinin Mülteciler Komitesi Başkanı Ziya Yusufzade tüm
Sovyetler Birliği topraklarına yayılmış bulunan toplam 500 bin mültecinin yarısından fazlasının
Azerbaycan’da olduğunu bildirdi. Ziya Yusufzade haftalık Literaturnaya Gazeta’nın etnik
sorunlarla ilgili olarak yayınladığı özel ekte yer alan demecinde Fergana olaylarından sonra
Özbekistan’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden 40 binden faza olduğu söyledi. Ayrıca
gazetenin mülteciler sorunuyla ilgili olarak yayınladığı özel ekte, Ahıska Türkünün dramı da
anlatılmıştır.” (Milliyet, 8 Nisan 1990, s. 4).
18 Mayıs’ta gazete “Mesketlere göç izni” şeklinde bir başlık atmıştır. Sovyetler birliğinde
yaşayan Mesket (Ahıska) Türklerinin sürdükleri kampanya sonucu Moskova devreye girdiği
Sovyet Dışişleri Bakanlığının Türk Dışişleri Bakanlığına başvurarak Türkiye’ye göç etmek
isteyen Mesketler için izin isteyeceği bildirilmiştir. Türkiye’ye göç etmek isteyenlerden bir grup
önceki gün Yüksek Sovyet’te ilgililerle görüştü. Çeşitli Cumhuriyetlerden gelen Mesketlerin
temsilcilerini parlamento başkanı Anatoly Lukyanov’un yardımcısı Makanu kabul etti. Heyette
yer alan bir kaynağa göre “Makanu, bu konuda Sovyet Dışişleri Bakanlığına bir yazı
göndereceklerini söyledi. Makanu bakanlığın daha sonra Türk dışişleri bakanlığına başvurarak
Mesketler için izin isteyeceğini açıkladı.” (Milliyet, 18 Mayıs 1990, s. 4).
15 Temmuz’da Ahıska Türkleri ile ilgili haber 1. sayfada verilmiş ve “Mesketler Urfa’ya”
manşeti atılmıştır. Haberde “Anlaşma sağlandı. İlk etapta 5 bin Ahıska Türk’ü, Türkiye’ye geliyor.
Devlet Bakanı Ercüment Konukman, Sovyetler Birliği’nde yaşayan Mesket Türklerinden 5 bin
kişilik bir grubun Türkiye’ye gelmek üzere olduğunu açıkladı. Mesket (Ahıska) Türkleri başta
Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere yurdun çeşitli yörelerine yerleştirilecek. İskânla ilgili
ön hazırlıkların tamamlandığını belirten bakan Mesketlerin getirilmesi için ilk talimatı
Cumhurbaşkanı Özal’ın verdiğini söyledi. Mesketlerin Güneydoğuya yerleştirilmesiyle bölgedeki
nüfus yapısına aktif bir unsurun katılış olacağı belirtiliyor. Devlet Bakanı Konukman açıkladı:
5000 Mesket Ceylanpınar’a” yerleştirileceklerini söylemiştir.
Bakan Konukman Milliyet’e yaptığı açıklamada bu uygulamanın Mesketlerin başvurusu
ve SB merkez yönetiminin onayı ile gerçekleştirilmekte olduğunu söylemiş ve Mesketlerin birkaç
ay içinde Türkiye’ye getirileceklerinin de müjdesini vermiştir. Bunu için gerekli olan ön
hazırlıkların bitirildiğini ve Bakanlar Kurulu’nun gerekli kararı almasının beklendiğini
söylemiştir (Milliyet, 15 Temmuz 1990, s. 1, 12).
18 Temmuz’da gazete “Soydaş Türkiye’yi Kullanmasın” başlığı ile Devlet Bakanı
Konukman’ın Ahıska Türklerinin Türkiye’ye getirilişleri ile ilgili açıklamalarını paylaşmıştır.
Devlet Bakanı Ercüment Konukman, Cumhurbaşkanı Özal’ın kendisinden Mesket Türkleri ile
ilgilenmesini istediğini, bu arada Moskova’dan İbrahim Mecitoğlu adlı Mesket Türk’ü bir
avukatın gelerek kendisine 500-600 kişiden oluşan yüz ailenin Türkiye’ye gelme isteğini
Sovyetlerin verdiği izin belgelerini getirdiğini söyledi. Konukman Türk devletinin gerek olduğu
zaman dış Türklere sahip çıkabileceğini göstermek için “sembolik” ölçülerde Mesket Türkü’nü
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kabul edeceğini belirterek, “Bu sayı beş bini geçmez. Bence geçmememledir de, Bulgaristan gibi
büyük göç beklenmemelidir. Hükümetin politikası da bu yöndedir. Ayrıca SB’de katı politika
kalmamış, değişim başlamıştır.” dedi. Güneydoğu Anadolu’daki terör olayları ve buna bağlı
olarak yapılmakta olan propaganda karşısında göç edecek Mesket Türklerinin bölgeye
yerleştirilmesinin olumsuz bir etkisinin olup olmayacağına ilişkin soruya da Konukman şu yanıtı
vermiştir:
“Urfa’daki Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği arazisine yerleştirmeyi düşünüyoruz. Sayın
cumhurbaşkanımız Güneydoğu Anadolu’ya yerleştirilmesini istedi. Güneydoğu Anadolu
toprakları da Türk devletinin topraklarıdır. Güneydoğu Anadolu toprakları da Türkiye devletinin
topraklarıdır. Bölgede aleyhte gelişmeler var, bu durumu lehimize çevirmemiz gerekir. Tablonun
değişmesi için Bulgaristan’dan göç edenleri bu bölgeye yerleştirmek istemiştik. Ancak günde
sekiz bin kişi göç edince düzensizlik doğdu ve bu isteğimizi gerçekleştiremedik. Büyük sıkıntı
yarattı. Gönderebildiklerimiz de tutunamadılar. Buna karşılık Mesket Türkleri, şövalye
dememeyeyim ama, fevkalade mücadeleci insanlar. Yerleştikleri toprakları vatan bilecek
insanlar. Gelişmekte olan tablonun mutlaka değişmesi gerekir. Özellikle GAP tamamlandıktan
sonra bu daha da güç olacaktır. Doğu insanına karşı olduğum anlamı çıkmasın, sevgim büyüktür.
Farklı insanlar olarak görmüyorum. “Kürt” diye de ayrı bir ifade de kullanmadım. Geçmişte
Türk boylarından birisi farklı ağızı zamanla yozlaşmış ve başka bir dil görüntüsü almış. Kimse
de küçümsememiş, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve milletvekili olabilmişler”(Milliyet, 18
Temmuz 1990, s. 8).
Temmuz’dan sonra Ahıska Türkleri ile ilgili uzunca bir süre haberlere rastlanmamaktadır.
23 Eylül’de Milliyet’in Moskova muhabiri Cenk Başlamış’ın “Mesketli Mail Dede kardeşini
arıyor” başlıklı haberi verilmiştir. Mesketli Mail Dede, Diyarbakırlı Paşa’yı bulmak istediği için
Moskova’daki Milliyet bürosuna gelmişler ve Cenk Başlamış ile görüşmüşlerdir. Cenk Başlamış
gelenlerin bir baba-oğul olduğunu yazmaktadır. 85 yaşındaki Mail Kaniyev Feyzuloğlu ile 34
yaşındaki Bahri Kaniyev Mailoğlu gelmiştir. 1935’te kaybettiği kardeşini arayan Mail dede: “o
zamanlar Gürcistan’ın Tiflis kentine bağlı Ahıska ilçesinin Kıldı köyünde yaşıyorduk. Kardeşim
kaniyev Paşa Feyzuloğlu 1935 yılında Türkiyeye göç etti. Sonra mektup almaya başladık.
Öğrendik ki Diyarbekir’de yaşarmış. Ama bir 15 yıl oldu mektup gelmez oldu. Belki Milliyet te
görürse bana yazar. Çünkü altı yedi yıl önce Öbekistan’dan Krasnodar’a göç ettik. Adresimizi
bilmiyordur. Ne olur yardım edin.” Bürodan ayrılırken adreslerini bırakmışlar ve Cenk başlamış
adresi ve yazıyı kaleme almıştır (Milliyet, 23 Eylül 1990, s. 4, 12 ). Bu örnekte de görüleceği gibi
Milliyet gazetesi her durumda Ahıska Türklerinin sesi olmuş ve iki kardeşin buluşması için de
sayfasını onlara açmıştır.
12 Mart’ta gazete 1. sayfada “Özal Moskova’da” başlığı ile ilgili haber verilmiştir. Cenk
Başlamış’ın haberinde gece Türk büyükelçiliğinin konutundaki yemeğe katılacak olan Özal’ı
Mesket ve Gagavuz Türklerinin bir grubun beklediğini bildirmiştir. Ahıska (Mesket) Türkleri
Özal’ın büyükelçilik konutuna gelmesinden önce konutun önünde Türk bayraklarıyla
toplanmışlardır. Göstericiler “Hoş geldin Turgut Özal”, “ Türkiye bize atabeylik yap, anayurda
dönek.” “Ahıska Türklerini acele kabul edin” ve şu ilginç pankartı taşımışlardır: “Biz bir küçük
Osmanlıyız, vatanımızı severiz. Zaman gelir sınırları gezeriz, Türkiye’mize hor bakanları
ayağımızla ezeriz” 100 kadar gösterici Özal’ın gelişinde alkış yağmuruna tutmuş Cumhurbaşkanı
bunun üzerine bahçeden çıkarak temsilcilerini çağırmıştır. Ahıska Türkleri liderlerinden İbrahim
Mecidoğlu, Özal’dan Türkiye’ye göç etmelerine izin verilmesini istemiş, Özal bu konuyla
ilgileneceğini söyleyerek Ahıskalılara umut vermiştir ( Milliyet, 12 Mart 1991, s. 1,8).
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19 Mart 1991’de Zeynep Oral’ın haberi doğrultusunda “Moskova’dan insan
manzaraları” başlığı atılmıştır: “Moskova’da “Biz Osmanlı Türkleriyiz” diyen Anadolu’dan
göç etmiş ve bugün SB’deki 13 cumhuriyete dağılmış Mesket Türkleri, Türkiye’ye dönecekleri
günü bekliyorlar. Ellerinde Türk bayrakları ve üzerleri kril alfabesiyle yazılı levhalar, sessizce
Yüksek Başkanlık binasının önünde bekliyorlar ve “ Biz Osmanlı Türkleriyiz” diyorlar.
Önlerinden gelip geçen Moskovalılar onlarla kâh ilgileniyor, kâh ilgilenmiyor.” (Milliyet, 19
Mart 1991, s. 2).
22 Nisan 1991 Moskova-AA’nın haberleri doğrultusunda “SSCB’de Türk halkları
Kongresi” başlığı atılmıştır. SSCB’de Türkçe konuşan Türk asıllı halklarının temsilcilerinin
katıldığı ikinci Türk Halkları Kongresi Tataristan’ın başkenti Kazan’da toplanmıştır. 125
temsilcinin katıldığı kongrede SSCB’deki Türklerin amaç ve eylem birliği üzerinde durulmuştur.
İlk günkü konuşmalarda alfabe birliği ve Türkçenin yaygınlaştırılması üzerinde durulmuştur.
Diğer konuşmalarda merkezi devlet ve Rusya lideri Boris Yeltsin’in “Türk’ü Türk’e kırdırma”
politikasıyla emperyalist yönetimi sürdürmeyi amaçladığını, bunun için Özbekler ile Ahıska
Türkleri, Tatarlarla Başkurtlar ve öteki Türk halkları arasında yapay sorunlar yaratıldığı
savunulmuştur (Milliyet, 22 Nisan 1991, s. 12).
Gazete, 9 Temmuz 1991 “Ahıska Türkleri yardım istiyor” başlığı ile verdiği haberde;
SB’nin Özbekistan Cumhuriyet’indekilerden sonra Kazakistan Cumhuriyeti’nde yaşayan Ahıska
Türkleri de, bulundukları bölgelerden “şiddet kullanılarak sürülme” tehdidi yüzünden
Türkiye’den yardım istedikleri bilgisi yer almaktadır (Milliyet, 9 Temmuz 1991, s. 9).
Gazete 25 Temmuz 1991’deki sayısında Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Volkan
Vural’ın SSCB’den Türkiye’ye göç etmek isteyen Ahıska Türkleri ile ilgili açıklamalarına yer
vermiştir. Haberde “Vural, geçen hafta Türk Büyükelçiliği önünde gösteri yaparak göç isteklerini
dile getiren Ahıska Türkleriyle ilgili geniş haber yayınlayan İzvestia gazetesine yaptığı
açıklamada Türkiye’nin kendi ekonomik ve sosyal sorunlarının ağırlığına karşın önce
Bulgaristan’dan gelen binlerce Türk’e kapılarını açtığını hatırlatmış” ve Ahıska Türklerinin
zamanı gelince Türkiye’ye kabul edileceklerini söylemiştir (Milliyet, 25 Temmuz 1991, s. 4).
Gazete’nin 1 Ağustos 1991 sayısında “Dorukta Mesket gösterisi” başlığı atılmış ve “ABD
ve Sovyet liderler dün Kremlin Sarayı’nda toplantı halinde iken Mesket(Ahıska) Türkleri
anayurtlarına dönüşlerine izin verilmesi için aynı sarayın önünde gösteri yaptılar. Birkaç yüz
kişilik bir kalabalık sabah erken saatlerden itibaren, Kremlinden birkaç adım uzakta Yüksek
Sovyet Kabul Salonu önünde toplandılar. Göstericiler, Türkçe ve Rusça “45 yıldır
anavatanımızdan ayrıyız”, “Birleşmiş Milletler yardım et”, “vatanımıza dönmemize izin verin”
. “ya vatan, ya ölüm” yazılı pankartlar taşıdılar” haberi verilmiştir (Milliyet, 1 Ağustos 1991,
s.4).
1 Ağustos 1991’deki bu haberden sonra Milliyet gazetesinde uzun bir süre Ahıska Türkleri
ile ilgili haberlere rastlanmamaktadır. Taradığımız dönem olan 15 Temmuza kadar verilen tek
haber 22 Ocak 1992’deki haberdir. Haber, “Mesketlere göç edebilme müjdesi” ile verilmiştir.
Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin Çetin Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan
gibi değişik cumhuriyetlerde zor koşullarda yaşayan Ahıska Türklerinden bir grubu kabul etmiş
ve Ahıska temsilcilerine Türkiye’ye ilk grubu hemen alacaklarını, diğerlerinin de aşamalı olarak
göç edeceğini söylemiştir. Ancak Çetin, ilk grupla kaç kişinin göç etmesine izin verileceğine
değinmemiştir. Bu görüşme öncesi Ahıska Türkleri, Büyükelçilik konutu önünde Türk bayrakları
ve pankartlarla gösteri düzenlemişlerdir. Pankartlarda DYP, SHP, ANAP, DSP, RP ve MÇP’den
Ahıskalıların Türkiye’ye gitmeleri için yardım isteyen sloganlar dikkat çekmiştir. Kendilerini
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“Osmanlı Türkü” olarak tanımlayan Ahıskalılar Stalin’in emriyle Gürcistan’dan Orta Asya’ya
sürüldükleri ve Özbekistan’daki olaylar belirtildikten sonra Cumhurbaşkanı Özal’ın
girişimleriyle göç edecek grubun Urfa’nın Ceylanpınar bölgesine yerleştirilmesi kararlaştırılmış
olmasına rağmen Türkiye ve bölgede yaşanan hızlı gelişmelerle bu konu bir süredir rafa
kaldırılmıştı denildi (Milliyet, 22 Ocak 1992, s. 9).
Sonuç ve Genel Değerlendirme
Sovyet Rusya’nın çöküş sürecinde 1989 yılında yaşanan Fergana olayları ile unutulan
Ahıska Türklüğü, Dünya ve Türk basını aracılığıyla Dünya ve Türkiye gündemine taşınmıştır. Bu
tarihe kadar Türk ve Türklük davasıyla ilgilenmeyi hayat davası yapanların dışında kimsenin
varlığından haberdar olmadığı bir konu idi. Bu tarihte yaşanan Fergana olayları ve Sovyet
coğrafyasının diğer bölgelerindeki hadiseler, yarılan demir perdeden dışarı fırlamıştır.
Dağılmayı ve yıkılmayı önlemek için “Glasnost” ve “Perestroyka” politikalarını
uygulayan son Sovyet yönetimleri, bu olayları bir yandan önlemeye bir yandan da örtbas etmeye
veya saptırmaya çalışıyorlardı. Ahıska Türklerini “Mesketyalı” veya “Mesket Türkleri” diye
adlandırarak dünya kamuoyuna sunma çabaları bu düşüncenin ve niyetin ürünüdür.
Yine olayları “Etnik Çatışma” veya “Dinsel Kalkışma” biçiminde sunma gayretleri de aynı
niyetin eseridir. Fergana olaylarında “Şii İran etkisi” veya “Vehhabi kışkırtması” görüntüsü
verme çabaları da aynı niyetin sonucudur. Ancak, bunların hiçbirisi halin hakikatini ifade
etmediği için bu propaganda boşa çıkmıştır.
Netice itibariyle bu olaylarla dünya ve Türkiye kamuoyu “Ahıska Türkleri’nin varlığından
ve kadersizliğinden haberdar olmuştur. Bu süreci ülkemiz kamuoyuna en iyi aktaran ve yansıtan
basın organlarından birisi de Milliyet gazetesi olmuştur. Milliyet gazetesinin bu süreçte olaylar
ve Ahıska Türkleri ile ilgili olarak yaptığı haber ve yayınlardan yaptığımız bir seçmeyi yukarıda
sunduk. Bir kısmını bölümler halinde sunduğumuz bu haber ve yayınlarla ilgili
değerlendirmemizi ise maddelendirerek sunmayı uygun bulduk:
1.
Milliyet Gazetesi” ortanın solu” nda olan bir jargona sahip olmasına rağmen
milliyetçi duygulara yaslanmış bir haber ve yayın sunumu yapmıştır.
2.
Olaylara ve Ahıska Türkleri ile ilgili haberlere iki yıla yaklaşan bir süreç boyunca
hemen hemen her gün denebilecek bir şekilde bolca yer vermiştir. Kısa değinmelerle kalmamış,
olayın kökeni, mahiyeti, sebepleri ve detayları tespit edilmeye ve sunulmaya çalışılmıştır.
3.
Haber ve yazılarda Ahıska Türkleri’nin tarihine, sürgününe, şimdiki
durumlarına, kadersizliklerine, çaresizliklerine, sahipsizliklerine ve isteklerine bolca yer
verilmiştir.
4.
Ahıska Türkleri’nin bu süreçte seslerini duyurabilmelerinin en önemli
araçlarından birisi olmuş, bu yüzden Ahıska Türkleri’nin minnet ve şükran duygularını
kazanmıştır.
5.
Haber kaynağı olarak, Sovyet TASS Ajansı, İzvestia, Pravda ve Kızıl Yıldız
gazeteleri, AP, AA, Reuters ajansları ile Milliyet gazetesinin Moskova Muhabiri ve Temsilcisi
Gazeteci Cenk BAŞLAMIŞ birincil kaynak olarak kullanılmıştır.
6.
Haber ve yazılarda “Mesketyalı” ve “Mesket Türkleri” gibi suni
ifadelendirmeleri uluslararası ilişkiler uzmanlarıyla bilimsel temelde değerlendirerek, bu
kavramlar üzerinden yürütülen propagandayı etkisizleştirme ve “Ahıska Türklüğü” gerçeğini
gerçek gündeme yerleştirmeye çalışmış, bunda da başarılı olmuştur. Sürecin sonlarına doğru
haber ve yazılarda “Mesket Türkleri” söylemi yerini “Ahıska Türkleri” söylemine bırakmıştır.
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7.
Haber ve yazılarda “Ahıska Türkleri’nin durumlarına sıkça değinilmiş, onların
kurtuluşunun ana yurtlarına dönmekte olduğunu, bu nedenle Türkiye’ye kabulleri doğrultusunda
“ yayınlar yapılarak” destek verilmiştir.
8.
Sovyet ve Türk diplomatların onlarla ilgilendiği, ancak bunun yeterli düzeyde ve
etkililikte olmadığı vurgulanmıştır.
Kısaca, Milliyet Gazetesi, 1989-1992 döneminde Ahıska Türklüğü ‘nün yaşadıkları acı ve
ıstıraplardan kurtulmaları, eski yurtlarına dönebilmeleri veya Türkiye’ye kabul edilmeleri
mücadelesinde sesi olmuştur. Basın olarak rolünü ve görevini hakkıyla yapmıştır.
Sunulan örneklerde de görüleceği gibi adeta kesintisiz bir yayınla başarılı bir sınav
vermiştir. Bunun tarihin kaydına geçmesi önemlidir ve değerlidir.
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1944 SÜRGÜNÜ VE 1989 FERGANA FACİASININ TÜRK YAZILI BASININDA
SUNUMU
MANNER OF INTRODUCTION 1944 DEPORTATION AND 1989 FARQANA
TRAGEDY IN THE TURKISH MEDIA
Orhan FAİGOV*
Özet
Ahıska Türkleri 14 kasım 1944`de Gürcistan`dan sürgün olunmuştur. Sürgünün gerçekleştirildiği
İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği artık galibiyyetini ilan etmeğe hazırlanıyordu. Türkiye
ise Sovyetler Birliği ile iyi bir siyasi ilişkileri yaşamaktaydı. Rus büyükelçisi Erzurum`a kadar yolcu
ediliyor, Moskova`da Türkiye`nin şerefine ziyafetler veriliyordu. Fakat bu dönemde Ahıska Türkleri
Türkiye`ye çalıştıkları iddiasıyla sürgüne gönderilmiştiler. Türkiye gazeteleri (Akşam, Son Telegraf, Tanin,
Ulus, Vakit, Yeni Yurd) ise Sovyetlerle bağlanan paktlar, Sovyet – Türk münasebetleri, Sovyetlerde hayvan
nakli ile ilgili haberler yapıyordu. Posof`la 11 kilometrelik bir mesafede yaşayan Ahıska Türklerinin
sürgünü ile ilgili haberlere, olayların yaşandığı günlerdeki yukarda gösterilen gazetelerin sayılarının
incelenmesinde rastlanmamıştır.
1956`da Sürgün olunan halklarla ilgili Sovyetlerde uygulanan sıkıyönetim kaldırılmış ve onlara bir
sıra haklar tanınmıştır. Kırım Türkleri, Çeçenler, Gürcüler`in bu haklardan yararlandığını haber yapan
Tercüman, Milliyet, Son Posta ve Vakit gazeteleri Ahıska Türklerinin beraat kazanmasına ilişkin haberlere
yer vermemiştir.
Fergana faciasına geldikte ise, 1989`da bir çok gazetenin olaylarla ilgili haber yaptığını görmekteyiz. 1989 yılında basılan Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Tercüman ve Türkiye gazetelerinde Ahıska
Türklerinin kimliğinin “Misketler”, “Misket Türkleri”, “Mesketler”, “Mesketyalılar” “Mesket Türkleri”,
“Kafkas Türkleri”, “Kırımlıların Mesket boyu” olarak sunulduğunu görmekteyiz. Bu gazetelerin hepsinin
ortak noktası ise, Ahıskalıları Türk halkı olarak sunmasıdır.
Anahtar Kelimeler:Ahıska Türkleri, Türk medyası, Sürgün, Olaylar, Sunum.
Abstract
Ahiska Turks were displaced from Georgia in 14 November 1944. It was the time that the USSR
was going to announce its victory in the World War II. In the meantime, Turkey has had good relations
with the USSR for the time being. The Russian Ambassador in Turkey is farewelled up to Erzurum and
several dinners are arranged in honor of Turkish Ambassador in Russia. Despite this, USSR displaced
the Ahiska Turks to Russian contrary to their will to go to Turkey. The Turkish press at that time
Akşam, Son Telegraf, Ulus, Vakit, and Yeni Yurd have published some news about the pact between
the Turkey and the USSR and the ties between the USSR and Turkey as well as some statistics about
the export of animals from Turkey to USSR. In spite it, the displacement of Ahiska Turks from their
homeland with 11 km distance from Posof region of Turkey has been overlooked by the Turkish media.
In 1956, the USSR put an end to the war situation in connection with the displaced people. Some
Turkish press like Tercüman, Milliyet, Son Telegraf, and Vakit, published some news about utilization
of Turks in Crimea, Chechen, and Georgia, and also mentioned to the proving of rights of Ahiska Turks.
In connection with Farqana tragedy in 1989, a lot of newspapers have written some news about the
tragedy. In 1989, some newspapers like Cumhuriyyet, Hürriyet, Milliyet, Tercüman and Türkiye have
introduced Ahiska Turks as “Misket”, “Misket Turks”, “Mesketians”, “Mesket Turks”, “Caucasian Turks”,
“the Crimean’s Mesket Figure”. But it has been generally accepted by the press that Ahiska people are Turk
people.
Keywords: Ahiska Turks, Turkish Media, Displacement, İncidents, Presentation
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1. 1944 Ahıska Sürgününün Türk Basınında Sunumu
1.1. Akşam Gazetesi
Sürgün ve Nakliyat Kavramı:
Akşam Gazetesinin 1944 yılının belirlenen sayfalarında yapılan incelemeler sonucu Ahıska
Türklerinin sürgünü Türk basınında şöyle biçimlendirilmiştir: İlk önce “sürgün kavramının
kullanımı”nın araştırması yapılmıştır. Bunun için Akşam Gazetesinde Ahıska Türklerinin sürgün
olduğu günler taranmıştır. 14 Kasımda sürgün gerçekleştirildiği için Akşam Gazetesinin 10
Kasım gününden (sürgünden bir kaç gün önce hazırlıkla ilgili haber yer alabilir düşüncesi ile) 30
Kasım`a kadar olan zamanı icelenmiştir. Yapılan araştırma zamanı Akşam Gazetesinin 1944 yılı
10 Kasım – 30 Kasım arasında Ahıska Türklerinin sürgünü ile ilgili her hangi bir habere
rastlanmamıştır.
Gürcistan – Türkiye Arasında İlişkiler:
Sürgünün Türk basınında diğer haberler vasıtasıyla sunulması gözlemlenilmiştir. Bunun
için “Gürcistan – Türkiye arasındaki ilişkilere” dair haberlerin de araştırılmasına gerek
duyulmuştur. Bu nedenle sürgünden sonra Ahıska Türkleri üzerinden kaldırılan sıkıyönetimin
tarihi ele alınmıştır. Kruçev`in 01 – 10 Mayıs ve 01 – 10 Haziran 1956 tarihleri arasındaki
nutukları incelenmiştir. Akşam Gazetesinde Gürcistan ve Türkiye arasında ilişkilere dair
haberlere yer verilmediği görülmüştür.
Olaylarla İlgili Tutumlar:
Akşam Gazetesinde yukarda gösterilen tarihler arasında yapılan incelemelerde Ahıska
Türklerinin “Sürgün edilmesi olayına ilişkin tutumlar da taranmıştır”. Fakat gazetede bu olayla
ilgili her hangi bir haber bulunmadığından tutumu incelemek mümkün olmamıştır.
Sovyet - Türk İlişkileri:
Ahıska Türklerinin sürgün edilmesi ile ilgili habere “Sovyet - Türk ilişkilerinde”
rastlanması esas alınmıştır. Akşam Gazetesinde bu başlıktaki haberlerin içeriği incelenmiştir. 10
Kasım 1944 – 30 Mayıs 1945 yılları arasındaki Akşam Gazetesinin sayıları incelendiğinde
konuyla ilgili 3 habere rastlanmıştır. Bunlardan birincisi 19 Kasım 1944 haberidir. Ahıska
Türklerinin sürgününden 4 gün sonra yapılan bu haberde Sovyetlerin Türkiye`deki Büyükelçisi
M. Vinogradov`un Moskova`ya yolculuğu ile ilgili bilgi verilmektedir. Büyükelçinin hükümet
tarafından tahsis edilen hususi vagonla Erzurum`a kadar yolcu edileceği bildirilmiştir (Akşam
Gazetesi, 1944: 10).
Akşam Gazetesinde “Sovyet – Türk ilişkileri” ile ilgili ikinci diğer habere ise 17 Ocak 1945
sayısında rastlanmaktadır. Haber içeriğinde 2 senedir ülkesine gitmeyen Büyükelçinin
mezuniyetini orada geçireceği ve bir çok liderle görüşmelerde bulunacağı ile ilgili haber yer
almaktadır. Mamafih, Churchill ve Eden`le görüşeceği ve Balkanlar, Karadeniz ve Akdeniz
meselelerini ülkesinde görüşeceği ile ifade edilse de Ahıska Türkleri ile ilgili her hangi bir bilgiye
yer verilmemektedir. (Akşam Gazetesi, 1945: 2).
Ahıska Türklerinin sürgününe rastlamak amacıyla Sovyet – Türk ilişkilerine dair haberlerin
kontrolu zamanı bu konuda Akşam Gazetesinde üçüncü habere rastlanmıştır. 27 Mayıs 1945`de
yapılan haberin içeriğinde Türk Büyükelçisi Selim Sarper`in Moskova`ya seferine açıklama
getirilmiştir. Haziran ayında Türkiye – Sovyetler arasında paktın imzalanacağına dair bilgi
verilmiştir. Bundan başka, dönemin Türkiye başbakanı Şükrü Saracoğlu ve Sovyet lideri Stalin
arasında teşekkür telegramlarının yapıldığına da yer verilmiştir. Fakat bu haberde de Ahıska
Türkleri ile ilgili her hangi habere rastlanmamaktadır (Akşam Gazetesi, 1945: 1).
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Haber başlıklarının kullanımı:
Akşam Gazetesinde yukarda gösterilen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki başlıklar
kullanılmıştır.
19 Kasım 1944 Sayı: “Sovyet Büyükelçisi Erzurum`a Kadar Hususi Vagonla
Gidecek”.
17 Ocak 1945 Sayı: “Times`in Rus – Türk Münasebetlerine dair bir yazısı”.
27 Mayıs 1945: Türkiye – Sovyetler, Yeni bir pakt akdi için görüşmelere başlanacağı
bildiriliyor”.
Haberin sayfası ve yerleşim yeri:
Akşam Gazetesinin 19 Kasım 1944 sayısındaki haberön kapakta yer almaktadır. Kısa
haberler bölümüne yerleştirilen haber sayfasında merkezinde kararlaşıtırlmıştır.
17 Ocak 1945 sayısındaki haber Akşam Gazetesinin 2. Sayfasında yer almıştır. Haber
Sayfanın sağ tarafında yukarıda yerleştirilmiştir. Sayfanın % 10`nu kaplamaktadır.
Akşam gazetesinde rastlanan 27 Mayıs 1945 haberi ise Gazetenin ön kapağında yer
almıştır. Sayfanın sağ ortasında kararlaşan bu haber de % 10`nu kapsamaktadır.
Fotoğraf Kullanımı:
Akşam Gazetesinin gösterilen tarihler arasında incelenen sayfalarında kullanılan haberlerin
hepsi fotoğrafsız kullanılmıştır.
1.2. Tercüman Gazetesi
Sürgün ve Nakliyat Kavramı:
Tercüman Gazetesinin 1944 sayısında Sürgün ve Nakliyat kavramı ile ilgili her hangi bir
habere rastlanmamıştır. Fakat Ahıska Türkleri ve diğer halkları da Sovyetler döneminde sürgüne
göndererek tarihin en büyük cinayetlerini işlemiş Stalin hakkında gazetenin 1956 yılı sayılarında
haberler yer almıştır. Kruçev`nin nutku esas getirilerek gazetenin 1956 yılının 01- 10 Mayıs ve
01 - 10 Haziran tarihleri araştırılmıştır. Burada Stalin`in cinayetleri ile ilgili haber başlıkları
görülmektedir. Haberde Stalin`in kendi yakın arkadaşlarını nasıl suçlayarak öldürdüğü ifşa
edilmiştir. Fakat, cinayetlerin içerisinde onun yaptığı sürgünlerden bahsedilmemiştir. Stalin`in
cinayetleri ile ilgili haberlere Tercüman Gazetesinin 1 ve 2 Mayıs sayılarında rastlanmaktadır
(Tercüman Gazetesi, 1956: 2).
Gürcistan – Türkiye Arasında İlişkiler:
Gürcistan - Türkiye arasında ilişkileri araştırmak için Tercüman Gazetesinin ilk olarak
1944 yılının 10 – 25 Kasım tarihleri araştırılmıştır. Fakat konu ile ilgili habere rastlanmamıştır.
Yapılan incelemeler sonucu Gazetenin 2 mayıs 1956 sayısında konuyla ilgili habere rastlanmıştır.
Gazetede 1956 yılında Sovyetlere liderlik yapan Nikita Kruçev`in nutku yer almıştır. Kruçev
nutkunda 1944 yılında Stalin dönemi zamanı bir grup Gürcistanlının Türkiye`ye geçmek
istemesinden bahsetmiştir. Sonuç olarakta Stalin`in bu insanları sürgün ettiğini ve bin bir
zorluklara maruz koyduğunu ifade etmiştir. Gazetenin bu haberi açık şekilde söylenmese de
Ahıska Türklerini işaret etmektedir. Yapılan haberde Kruçev`in nutkuna da yer verilmiştir. O
konuşmasında şöyle ifade etmiştir: “Mümkün olabilir mi ki... Gürcistan`daki milliyetçilik
cereyanları öylesine büyüyecek ki, bunlar Türkiye ile birleşmek isteyecekler” (Tercüman
Gazetesi, 1956: 1).
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Olaylarla İlgili Tutumlar:
Tercüman Gazetesinin 1 -2 Mayıs sayılarında Stalin`le ilgili haberlerini incelediğimizde
yeni siyaset yolunu seçen kişinin diğerini karaladığı görülmektedir. Stalin`in cinayetlerinde onun
arkadaşlarına yaptığı işkencelere yer verilse de Ahıska Türklerini sürgün etmesine dair her hangi
bir tutum sergilenmemiştir. Gazetenin 2 Mayıs 1956 sayısındaki Gürcistan – Türkiye ilişkilerine
dair yapılan haberde ise, Stalin`in cinayetleri ilgili haber yer alsa da, burada “Gürcistanlılar”
kelimesinde Ahıska Türklerinden bahsedildiği aydın görünmektedir. Haberin 1956 yılında
yapıldığını düşünürsek Türk – Sovyet ilişkilerinden dolayı açık şekilde ifade edilmemesinin
nedenleri olabilir. Gazete haberinde yanlı tutum sergilememiş, olaylara nötr bakmış, yorumsuz
haber sunmuştur.
Sovyet - Türk İlişkileri:
Tercüman Gazetesinin 6 Haziran 1956 sayısında yapılan haberinde Gürcistan`da milliyetçi
grupların olduğunu ve Türkiye ile birleşmek istediklerini ifade etmektedir. Lakin bu arzunun
siyasi bir olay olmadığı, devletler arasında her hangi bir çalışma yapılmadığı ileri sürülmüştür.
Sadece Gürcistan`da bir grup milliyetçinin Türkiye`ye birleşmek isteği olduğu ve bu nedenle de
sürgün edildiği söylenmiştir.
Haber Başlıklarının Kullanımı:
Tercüman Gazetesinin 1 Mayıs 1956 sayısında Stalin`in cinayetleri ile ilgili yapılan
haberinde aşağıdaki başlık kullanılmıştır:
“Stalinin Cinayetleri, Evvela Stalin`i öldürmek istiyorduk”.
Stalin`in cinayetleri ile ilgili 2 Mayısta yapılan haberinde ise: “Stalinin cinayetleri,
Muzaffer komutan Mareşal Tukaçevski Stalinin emrile derhal kurşuna dizilmişti”.
Gazetenin yine 06 Haziran 1956 sayısında yapılan haberde şöyle haber başlığı
kullanılmıştır: “Türkiyeye gelmek arzu eden Gürcistanlılar, Kruçev, Stalin`in Gürcistanda
böyle bir kitle olduğu bahanesiyle binlerce masum insanı kurban ettiğini açıkladı”.
Haberin Sayfası ve Yerleşim Yeri:
Tercüman Gazetesinin 1 Mayıs 1956 sayısında yer alan haber 2. sayfada kararlaşmıştır.
Sayfanın yukarı ortasında yer alan haber % 20`e kadar yeri kapsamaktadır.
Gazetenin 2 Mayıs 1956 sayısındaki haber de 2.sayfada yerleşmiştir. Stalin`in
cinayetlerinden bahseden haber yerleşim yeri olarak yukardan merkezdedir. Fakat sayfanın % 25e
kadar yerini kapsamıştır (Tercüman Gazetesi, 1956: 2).
Tercüman gazetesinin 1956 yılına ait haberlerinde Türkiye – Gürcistan ilişkileri ile ilgili
rastlanılan 3.haber, 3. sayfada kararlaşmıştır. 6 Haziran sayısında yer alan ve Manşet tipli haber
başlığı kullanılan haber sayfanın sol yukarı kısmında yerleşmiştir. Haber sayfanın % 15`e kadar
yerini kapsamıştır.
Fotoğraf Kullanımı:
Tercüman Gazetesinin 1 Mayıs 1956 sayısının 2. Sayfasında haber başlığı üzerinde
Sovyetler lideri Stalin`in fotoğrafı kullanılmıştır. Askeri giysili ve başında şapkası bulunan
fotoğrafta Stalin sinirli ve suçlu gibi gösterilmiştir. Haberin içeriğinde ise, Sovyetleri Birleşmiş
Milletler`de temsil etmeden önce Sovyet İhtilal Mahkemesi`nde uzun müddet Müddei Umumilik
eden Vişinskinin fotoğrafı yerleştirilmiştir.
Gazetenin 2 Mayıs 1956 sayısının ikinci sayfasının haber başlığı üzerinde yine Stalin`in 1
Mayıs sayısındaki fotoğrafı kullanılmıştır. Haber içerisinde ise, Stalin tarafından verilen emirle
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30 bin sumayla birlikte kurşuna dizilen Mareşal Tukaçevski`nin fotoğrafı yerleştirilmiştir.
Tercüman Gazetesinin 6 Haziran 1956 sayısının 3. Sayfasında “Türkiye`ye gelmek arzu
eden Gürcistan`lılar” başlıklı haberde ise fotoğraf kullanılmamıştır.
1.3. Milliyet Gazetesi
Sürgün ve Nakliyat Kavramı:
Milliyet Gazetesinde konu ile ilgili olarak 1944 yılının 10 – 25 Kasım arasındaki süreç
araştırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucu sürgün ve nakliyat kavramı ile ilgili olarak her hangi
bir habere rastlanmamıştır. Bundan sonra Kruçev`in 1956 yılında sıklıkla tribünlerde konuştuğu
dönem ele alınmıştır. Gazetenin 01 – 10 Haziran 1956 tarihleri arasındaki sayıları da
araştırılmıştır. Fakat yapılan araştırmada sürgün ve nakliyat konusu ile ilgili olarak bu sayılarda
da her hangi bir habere rastlanmamıştır.
Gürcistan – Türkiye Arasında İlişkiler:
Gazetenin 10 – 25 Kasım 1944 sayılarında konu ile ilgili haber görülmemiştir. Gazetenin
01 – 10 Haziran 1956 tarihleri arasındaki sayılarını araştırdığımız zaman burada diğer gazetelerde
rastlanan haberle karşılaşılmıştır. Milliyet Gazetesinin 6 Haziran 1956 sayısında yer alan habere
göre, Sovyet lideri Nikita Kruçev Komunist Partisinin kongresinde yaptığı konuşma zamanı
Gürcistan`la Türkiye arasında ilişkilere dokunmuştur. Doğum yeri Gürcistan olan eski Sovyet
lideri Stalin`in bu ülkede yaşayan milliyetçi grupların Türkiye`ye birleşmek istemesi üzerine
sürgün etdiğini ifade etmiş. Bunun iyi bir siyaset olmadığını ve milliyetçilere iftira atılarak
sürüldüğünü söyleyen Kruçev bu nedenle eski lider Stalin`i suçlamıştır (Milliyet Gazetesi, 1956:
1).
Olaylarla İlgili Tutumlar:
Milliyet Gazetesinin 6 Haziran 1956 sayısında rastlanan haberde Stalin`in ithamlarla
karşılaştırıldığı yer almaktadır. Haber eski liderin yaptıkları amellerin sonucu kötü ithamla
yüzleştiğini ve politikalarının cinayet olduğunu meydana çıkarmıştır.
Sovyet - Türk İlişkileri:
Gazetenin 01 – 10 Haziran 1956 tarihleri arasındaki sayılarının incelenmesi sonucu
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında ilişkilere dair her hangi bir habere rastlanmamıştır.
Gazetenin 1944 sayılarında da konu ile ilgili haber bulunmamıştır.
Haber Başlıklarının Kullanımı:
Milliyet Gazetesinin 6 Haziran 1956 sayısında yapılan haberde şöyle başlık kullanılmıştır:
“Gürcüler Türkiye ile Birleşmek İstemiş, Kruçev, Stalin hakkında yeni sert
ithamlarda bulundu”.
Haberin Sayfası ve Yerleşim Yeri:
Haber gazetenin ön kapak sayfasında yer almıştır. Sayfanın sol yukarı bölgesinde yer alan
haber % 5`e kadar bir bölgeyi kapsamıştır.
Fotoğraf Kullanımı:
Milliyet Gazetesinin 6 Haziran 1956 sayısında yer alan haberde 1 adet fotoğraf
kullanılmıştır. Haberin öznesine uygun olarak kullanılan eski Sovyet lideri Stalin`in fotoğrafı
sayfanın yukarısında yer almıştır.
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1.4. Son Posta Gazetesi
Sürgün ve Nakliyat Kavramı:
Konu ile ilgili olarak Son Posta Gazetesinin 10 – 20 Kasım aralığındaki sayıların
incelenmiştir. Yapılan araştırma zamanı sürgün ve nakliyat kavramı ile ilgili olarak her hangi bir
habere rastlanmamıştır. 1956 yılında Ahıska Türkleri üzerinden sıkıyönetimin kaldırılması ve
bunun ardından Nikita Kruçev`in geçmişle ilgili nutukları esas alınarak 1956 yılından 01 – 15
Haziran aralığındaki sayılar da ele alınmıştır. Yapılan incelemelerde Son Posta Gazetesinin bu
sayılarında da sürgün ve nakliyat kavramı ile ilgili her hangi bir habere rastlanmamıştır.
Gürcistan – Türkiye Arasında İlişkiler:
Son Posta Gazetesinin 6 Haziran 1956 sayısında Gürcistan – Türkiye arasında ilişkilere
dair habere rastlanmıştır. Sovyetler Birliği`ne İkinci Dünya Savaşı döneminde liderlik eden
Stalin`in ölümünden sonra başkanlığı üstelenmiş Nikita Kruşçev`in keskin ifadeleri bu haberde
yer almıştır. Kruşçev Stalin`in Gürcistan`da bir grup milliyetçinin Türkiye ile birleşmek
arzusunda olduklarını sahte evraklar düzenleyerek ispat etmeğe çalıştığını ve bu nedenle de
binlerce insanı kurban ettiğini açıklamıştır. Fakat bundan önceki dönem, yani 1944 yılının
sayılarında konuyla ilgili haber bulunmamıştır (Son Posta Gazetesi, 1956: 3).
Olaylarla İlgili Tutumlar:
Son Posta Gazetesinde yer alan haberde “Gürcistanlılar” ve milliyetçi gruplar kavramının
içeriğinde burada yaşayan Ahıska Türkleri durmaktadır. Bu halkın Sovyetler tarafında kalarak
unutulduğu düşünülürse gazeteler bu nedenle Gürcistanlılar kelimesi de kullanmış olabilir.
Gürcistan - Türkiye ilişkileri kavramı ile ilgili gazetede yapılan araştırma zamanı “Gürcistan”
adı altında Ahıska Türkleri yüzeye çıkarılmıştır. Nikita Kruşçev`in bir ilginç nutku da gazetede
yer almıştır. Nutukta Gürcistan ile Türkiye arasında kıyaslama yapılmış, Türkiye daha düşük
ekonomiye sahip, işsizlik problemi ile yüz –yüze bir ülke gibi gösterilmiştir: “Çalışan kütlelerin
Türkiyedeki durumu ile kendi cumhuriyetlerindeki durumu mukayese eden Gürcistanlılar Türkiye
ile birleşmeği isteyebilirler mi?”.
Sovyet - Türk İlişkileri:
Gazetenin hem 10 – 20 Kasım 1944 hem de 01 – 15 Haziran 1956 sayılarının incelenmesi
durumunda Sovyet – Türk ilişkilerine dair her hangi bir habere rastlanmamıştır.
Haber başlıklarının kullanımı:
Son Posta Gazetesinin 06 Haziran 1956 sayısında Gürcistan – Türkiye ilişkileri ile ilgili
görülen haberde kullanılan haber başlığı şöyle olmuştur:
“Gürcistan Türkiye ile birleşmek istemiş”.
Bundan başka ana haberden sonra kullanılan alt başlıkta ise bu kelimeler kullanılmıştır:
“Kruşçev Gürcistan ve bazı Sovyet cumhuriyetlerindeki milliyetçilik cereyanlarından
bahsederek Gürcistanın Türkiye ile birleşmesi arzusuna işaret etti”.
Haberin sayfası ve yerleşim yeri:
Son Posta Gazetesinin konu ile ilgili sadece 6 Haziran 1956 sayısındaki haber 3. Sayfada
yer almıştır. Sayfanın sağ tarafının altında yerleştirilmiştir. Haber sayfanın % 15`e kadar yerini
kapsamaktadır.
Fotoğraf Kullanımı:
Gazetede yer alan haberde fotoğraf kullanılmamıştır.
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2. 1989 Fergana Faciası’nın Türk Basınında Sunumu
Fergana faciası Türk basınında farklı biçimlerde sunulmuştur. Araştırmalara zamanı
Tercüman Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve Türkiye
Gazetesinde Fergana faciası ile ilgili haberler rastlanmıştır.Türk basınında facianın bir çok
nedenle ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Bunlardan iddia edilenleri ise şöyledir: 1. Fergana
vadisindeki bir pazar yerinde Ahıska Türkü gencin çilek satıcısı ile çıkardığı kavganın büyümesi
sonucu yerel Özbekler ayaklanmış ve faciaya sebep olmuştur. 2. Sovyet lideri Gorbaçov
dağılmakta olan kommunizmi ayakta saklamak ve bundan halkın gözünü uzaklaştırmak
maksadıyla farklı ülkelerinde böyle bir katliamların çıkmasına neden olmuştur. 3. Iddia ise,
1970`lerden başlayarak Özbekistan`da yaşayan Ahıska Türklerinin BM ve Türkiye
Büyükelçiliklerine sık sık vatana geri dönmeleri için başvuruda bulunmalarıdır. Bu dönemde
Ahıska Türklerinin geri dönüşü için Gürcülerden sakınarak politika yürüten Gorbaçov Fergana
olaylarını ortaya çıkararak Ahıska Türklerinin bu çalışmalarına engel olmaktaydı.
2.1. Tercüman Gazetesi
Misket Türkleri:
Tercüman Gazetesinin 9 Haziran 1989 yılı sayısında Ahıska Türkleri Misket Türkleri
olarak sunulmuştur. Fahri Armaoğlu`nun yorumunda Ahıska Türklerine neden Misket Türkleri
denildiği ve “Misket Türkü” kavramının tarihi ile ilgili bilgi vermiştir. Daha sonra
Özbekistan`daki malum Fergana olaylarının Misket Türklerinin hayatlarında oluşturduğu
faciadan bahsedilmiştir. F. Armaoğlu 1940`larda Türkiye`ye saldırmak için pilan çizen Stalin`in
bu yolu üzerinde Misket Türklerinin bulunmasının sakıncalı olduğunu düşündüğünü ve bu
nedenle onların sürgün edildiğini bildirmiştir. Fergana olaylarının geçmişin günümüzdeki devamı
olduğunu vurgulamıştır (Armaoğlu, 1989: 6).
Tercüman Gazetesinin diğer 10 Haziran 1989 yılı sayısında Ahıska Türkleri Misket
Türkleri olarak gösterilmiştir. Haberde Misket Türklerinin o dönem Sovyet lideri Gorbaçov`a
müracaatından konuşulmaktadır. Haberin içeriğinde geçen bu ifadeler merak uyandırmıştır:
“Misketler pasaportunda Türk yazan tek milletiz. Bizi Gürcüler istemiyor. Özbekler
istemiyor. Türkiye bizimle ilgilensin dediler. Özbekistan`da olaylar sürüyor. Özbekler karakol
bastılar, tabancalara el koydular. Ölü sayısı 80`i buldu”.
Haberde Misket Türkleri aydınlarının Moskova`ya giderek orada hükümete itiraz ettikleri
ve Sovyetler tarafından onların üzerlerinden Türk lafının silinmesi istendiği ifade edilmiştir. Bu
şartlarda Türkiye`nin kendileri ile ilgilenmesini istemelerine vurgu yapılmıştır (Tercüman
Gazetesi, 1989: 6).
Mesket Türkleri:
Tercüman Gazetesinin 17 Haziran 1989 yılı sayısında Ahıska Türkleri Mesket Türkleri
olarak sunulmuştur. Taha Akyol`un hazırladığı haberde Mesket Türklerinin tarihi ile ilgili olarak
bilgi aktarılmıştır. Mesket Türklerinin Osmanlı`nın bir parçası oldğu ve daha sonra Çar Rusya`sı
tarafından işga olunarak Gürcülere verildiği ifade edilmiştir. Bundan ilave yazar Mesket
Türklerinin uğradığı kanlı saldırıların sebebinin geçmişi ile bağlı fikirlerini ortaya koymuştur
(Tercüman Gazetesi, 1989: 10).
Misketler:
Gazetenin 1989 yılının 05 – 25 Haziran tarihleri süreci izlenmiştir. Yapılan araştırmalar
sonucu Fergana faciasının başlandığı günlerde, Tercüman Gazetesinin 6 Haziran 1989 yılı
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sayısında Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan haberde Misketler kelimesi kullanılmıştır. Fergana
vadisinde aslı Türk olan Misketlerle Özbeklerin çatııştığı haberi yer almıştır. Fergana şehrinin
yakıldığı bu olaylarda ilk defa tarihte iki Türk – Müslüman grubun çatışdığı bildirilmiştir
(Tercüman Gazetesi, 1989: 6).
Tercüman Gazetesinin 6 Haziran 1989 sayısının diğer sayfasında da Ahıska Türkleri
Misketler olarak gösterilmiştir. Olayların Özbekistan`ın Kokand şehrinden kaynaklandığı
bildirilmiştir. Facianın yatırılması için 12 binden fazla polisin gücü yetmediği ifade edilmiştir.
Gazetenin 14 Haziran 1989 sayısında yine Ahıska Türkleri Misketler olarak sunulmuştur.
Haberde Misketlerin kamplar kudukları ve açlık grevine gittiklerine yer verilmiştir. Grev
Tercüman Gazetesinde şöyle dile getirilmiştir: “Kamplarda açlık grevine başlayan
soydaşlarımız, gömleklerine ay – yıldız çizerek “İnsan haklarına saygı” yazdılar. Çadırlarına da
“Türkler`e Hürriyet” yazılı pankartlar astılar” (Tercüman Gazetesi, 1989: 6).
Bu grevlerle Ahıska Türkleri Fergana faciasını dünya kamuoyuna ve Türkiye`ye duyurmak
istemiştir.
Misketler olarak sunulan Ahıska Türkleri Tercüman Gazetesinin 15 Haziran 1989
sayısında da yer almıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde Misketlerin Fergana faciasında
1000`den fazla kişi kaybettiğinive yerleştirildikleri kamplarda durumlarının iyin olmadığı
bildirilmiştir. Mesketlerin yerleştirildikleri kamplarda artık salgın hastalıkların arttığı ve halkın
ölüme terkedildiği ifade edilmiştir (Tercüman Gazetesi, 1989: 6).
Mesketler veya Mesketyalılar:
Taha Akyol`un 17 Haziran 1989 yılında Tercüman Gazetesinde yaptığı haberde Ahıska
Türkleri Mesketler olarak sunulmuştur. Haberde Özbeklerin sürülen Mesketleri himaye ettiğini
sanarak bu saldırıları bir kıskançlık zemininde yapıldığını ileri sürmüştür. Bu nedenle de
Özbeklerin Moskova`ya bu durumla ilgili olarak önceler haber gönderdiklerini bildirmiştir.
Kırım veya Kafkas Türkleri:
Tercüman Gazetesinin 23 Haziran 1989 sayısında yer alan haberde Ahıska Türkleri Kafkas
Türkleri olarak gösterilmiştir. Sovyetler`de 1989 yıllarında Türklere karşı yapılan işkence ve
zulümler Moskova`da protesto edilmiştir. Bununla ilgili yapılan haberde Azeri, Kırım, Tatar,
Kazan, Kuban Türkleri ile birlikte Ahıska Türkleri de protestoda olmuştur. Ahıska Türkleri yerine
Kafkas Türkleri kelimesi kullanılmıştır. Bu olay zamanı 50`den fazla Türk liderinin Moskova`da
ellerinde pankartlar vasıtasıyla facialara dur demek istedikleri iletilmiştir (Tercüman Gazetesi,
1989: 8).
Olaylara Resmi Bakış Açısı:
1989 yılında Özbekistan`ın Fergana kentinde çıkan olaylar zamanı 10`larca insan
öldürülmüş, 100`lerce insan da yaralanmıştır. Sovyetlerin çöküşü sırasında meydana gelen bu
olay dünya basınında yer almıştır. Türk basınında da yer alan faciaya Sovyet liderleri farklı bakış
açılarında yorum eklemiştir.
Tercüman Gazetesinin 6 Haziran 1989 yılı sayısında Fergana faciası ile ilgili Fergana
milletvekili Rahmetullah Ahmetov`un açıklamasına yer verilmiştir. Ahmedov Fergana
olaylarının sebepleri ile ilgili yaptığı açıklamasında, Pazar yerinde bir Ahıskalı gençle Özbek
satıcı arasında çıkan olayın faciaya dönüştüğünü bildirmiştir.
Gazetenin yine aynı sayısında, yani 7 Haziran 1989 yılı sayısında yer alan haberde Sovyet
lideri Gorbaçov`un Tv vasıtasıyla Özbek halkına seslendiği yer almaktadır. Gorbaçov yaptığı
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çağrısında Özbek halkından bu olayları kısa bir sürede durdurmaları talebinde bulunmuştur
(Tercüman Gazetesi, 1989: 6).
6 Haziran 1989 yılıdaki gazete sayısı sayfalarında özellikle resmilerin konuşmaları yer
almıştır. Sovyetler Birliği İçişler Bakanı Vadim Rekatin`in Özbekistan`daki olaylarla ilgili
açıklaması dikkat çekmiştir. O konuşmasında binlerce polisin olayların karşısını alamamasının
kendisi adına utançverici bir durum olduğunu söylemiştir.
Tercüman Gazetesinin 10 Haziran 1989 yılı sayısında yer alan habere göre, Kazakistan KP
Birinci Sekreteri Genadi Kolbin Özbek yetkililere olağanüstü hal ilan etmeleri gerektiğini
istediklerini bildirmiştir. Bu durumun ülkede silahlı kuvvetlere tam yetki verilmesi anlamına
geldiği ifade edilmiştir.
Gazetenin 14 Haziran 1989 yılı sayısında SSCB Başbakanı Nikola Rijkov`un açıklaması
yer almıştır. Onun sözlerine göre, Özbekistan`daki olaylardan etkilenen Misket Türklerinin
Gürcistan`daki anavatanlarına geri dönüşü için komisyon kurulacaktır. Rijkov açık şekilde Misket
Türklerinin kanunsuz yönetim yıllarında sürgün edildiğini gizletmemiştir.
Sovyet İçişleri Bakanlığı`nın özel müfettişi General V.K . Pankin`in gazetenin 15 Haziran
1989 yılı sayısındaki haberi de yer almaktadır. Pankin TASS ajansına yaptığı açıklamasında
Ahıska Türklerine karşı yapılan bu olayların önceden pilanlandığını ifade etmiştir. Hatta Misket
Türklerinin imha edilecek evlerinin de önceden iyice incelendiğini de söylemiştir.
Tercüman Gazetesinin 16 Haziran 1989 yılı sayısında Başbakan Rijkov`un yeni açıklaması
yer almıştır. O ifadesine Özbekistan SSC`nin yöneticilerini kınamıştır. Yöneticilerin Özbek
çetelerine “vodka” , benzin ve araç verdiğini söylemiştir.
Ezilmiş Halk Olarak Gösterim:
Gazetelerin incelenen tüm sayılarında Ahıska Türkleri ezilmiş bir halk olarak
gösterilmiştir. İkinci Dünya Savaşı zamanı sürgün edilen halkın yeniden facia ile karşılaştıkları
ve sahiplenebilecekleri ülkenin olmadığı vurgulanmıştır. Bazı sayılarda Ahıska Türkleri sadece
Türkiye`den umut beklemiştir. Sürgün edildikleri Gürcistan`a gitmelerinin bile tehlike yarattığını
bildiren Ahıska Türkleri sonda Sovyetlerin diğer bölgelerine yerleştirilmiştir. Yapılan haberlerin
içerisinde Tercüman Gazetesinin 16 Haziran 1989 yılı sayısındaki haber ilgi çekmekte ve Ahıska
Türklerinin Fergana faciasında ne kadar ezildiğini gözler önüne sermektedir. Olaylar sonucunda
kamplara yerleştirilen Ahıska Türklerinden doğum yapan Fatma Nadirzade`nin yeni doğmuş
bebeği Bekir`in fotoğrafı facianın gerçek yüzünü açık şekilde ifade etmiştir (Tercüman Gazetesi,
1989: 6).
Konunun Türkiye ile Bağlılığı:
Haberlerin tümünde Ahıska Türkleri Türkiye ile ilişkilendirilmiştir. Onların Osmanlı`nın
bir parçası oldukları, bu nedenle de Fergana faciası zamanı Türkiye`den destek umdukları
gözlemlenmiştir. Tercüman Gazetesinin 10 Haziran 1989 yılı sayısında Ahıska Türklerinin
Türkiye`ye göç etmeleri için Sovyet lideri Gorbaçov`a müracaat etmeleri yer almıştır. Özbekler
ve Gürcülerin kendilerini istemediğini bildiren Ahıska Türkleri haberde Türkiye`nin kendilerine
destek olmasını istemiştir. Bu sebeple Misketler Moskova`ya giderek burada SSCB`nin lideri
Gorbaçov`la görüşmüştür. Kendilerine Türkiye`ye gitmeleri için izin vermesi talebinde
bulunacakları ifade edilmiştir.
Gazetenin 15 Haziran 1989 yılı sayısında da Türkiye ile ilgili haber yer almaktadır. Yapılan
habere göre, Fergana faciasında Ahıska Türkleri 1000`den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade
etmektedir. Bu nedenle de artık etnik bir çatışmaya dönen olaya Türkiye`den destek bekledikleri
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bildirilmiştir. 1989 yılında Bulgaristan`daki Türklere sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti`nin,
Özbekistan`daki Türklere de sahip çıkması gerektiği talebinde bulunulmuştur.
Haber Başlıkları:
Tercüman Gazetesinde Fergana faciası ile ilgili ilk rastlanan haber 6 Haziran 1989 yılında
yapılmıştır. Haberin başlığı şöyledir:
“Fergana`da Özbek – Misket Kavgası, Orta Asya`da Türkler Çatıştı”.
Gazetenin 7 Haziran sayısında yine Ahıska Türkleri ile ilgili haber yapılmıştır. Haber
başlığı şöyledir:
“Özbekistan`da İsyan”. “12 bin milis, Misketler`in katledilmesini önleyemiyor”.
Tercüman Gazetesinin 9 Haziran 1989 yılı sayısında yapılan haberde ise başlık aşağıdaki
gibi kullanılmıştır:
“Türk, Türk`ü kırıyor...Özbekistan`da katliam sürüyor”.
Gazetenin 10 Haziran 1989 yılı sayısında yapılan haberdeaşağıdaki başlık kullanılmıştır:
“Misket Türkleri Gorbaçov`a müracaat etti, “Türkiye`ye gitmemize müsaade edin”.
Tercüman Gazetesinin 14 Haziran 1989 yılı sayısında ise; Özbekistan`da silahlar
şimdilik sustu, Misketler “Türkler`e hürriyet” bayrağını açtı, başlığı kullanılmıştır.
Gazetenin 15 Haziran 1989 yılı sayısında yer alan haber başlığı:
Misketlerin gözü anavatanda. “Türk hükümetinden destek bekliyoruz”.
16 Haziran 1989 yılı sayısı:
Misket katliamını parti düzenledi
Tercüman Gazetesinin 17 Haziran 1989 yılı sayısında yer alan haber başlığı:
Mesket ve Özbek
Gazetenin 23 Haziran 1989 yılı sayısında ise aşağıdaki haber başlığı yer almıştır:
Moskova`da “Faşist Sofya” lanetlendi”
Haber sayfaları:
Tercüman Gazetesinin 1989 yılının 9 sayısında Ahıska Türkleri ile ilgili haberlere yer
verilmiştir. Yapılan haberlerin sayfaları aşağıda gösterildiği gibidir:
6 Haziran, 7 Haziran, 9 Haziran, 14 Haziran, 15 Haziran ve 16 Haziran 1989 yılı haberleri:
Bu haberlerin hepsi 6. Sayfada yerleşmiştir.
Tercüman Gazetesinin 17 Haziran 1989 yılı haberi sayfa 10`da yerleştirilmiştir.
Gazetenin 23 Haziran 1989 yılı sayısındaki haber ise 8. Sayfadadır.
Fotoğraf Kullanımı:
Tercüman Gazetesinin 6 Haziran 1989 yılı sayısında yapılan haberde Orta Asya haritasının
fotoğrafı kullanılmış. Burada Ahıska Türklerinin dağıtıldıkları coğrafya gösterilmiştir.
Gazetenin 7 Haziran 1989 yılı sayısında yine Orta Asya haritası ve bununla birlikte yaşlı
kadın ve kucağında iki çocuğu olan annenin Fergana faciasındaki fotosu kullanılmıştır.
Tercüman Gazetesinin 9 Haziran 1989 yılı sayısında yer alan haber başlığı üzerinde
Fergana olayları sonucu Ahıska Türklerinin dağıtılan evlerinin fotoğrafı yer almıştır.
10, 14, 17 ve 23Haziranda yapılan haberlerde ise fotoğraf kullanılmamıştır.
Gazetenin 15 Haziran 1989 yılı sayısında yer alan haberde Fergana Faciası zamanı feryad
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ederek ellerini kaldıran yaşlı kadın ve etrafında çocukların fotoğrafından yararlanılmıştır.
Tercüman Gazetesinin 16 Haziran 1989 yılı haberinde kucaklarında bebeklerini tutarak
ağlayan annelerin fotoğraflarından kullanılmıştır.
2.2. Hürriyet Gazetesi
Misket Türkleri:
Hürriyet Gazetesinin 7 Haziran 1989 sayısında Fergana olayları ile ilgili olarak yer alan
haberde 56 kişinin öldürüldüğü, 521 kişinin ise yaralandığı bildirilmiştir. Haberde Misket
Türkleri kelimesi yer almamıştır. Ferganadaki olayların yatırılmasında başarısız olan birliklerden
haber veren Hürriyet gazetesinin 9 Haziran 1989 sayısında da Misket Türkleri kelimesi
kullanılmamıştır.
Ahıska Türklerinin Fergana faciasından sonra Sovyetlere sığmadığı ve Türkiye kapısına
sığındığı haberi gazetenin 10 Haziran 1989 sayısında yapılmıştır. Haberde Ahıska Türklerini
Misket Türkleri adlandıran her hangi bir cümle kullanılmamıştır.
Gazetenin 11 Haziran 1989 yılı sayısında yapılan haberde Fergana olaylarının
sakinleştirilmesine yönelik çalışmalarda Moskova`nın çaresiz kaldığı kaydedilmiştir. Lakin bu
sayıda da Misket Türkleri kelimesi ile ilgili her hangi haber yapılmamıştır.
Fergana Faciası ile ilgili bir diyer habere ise Hürriyet gazetesinin 16 Haziran 1989
sayısında rastlanmaktadır. Haberde Sovyet Başbakanının Fergana faciası ile ilgili olarak üzüntü
duyduğu söylenmiştir. Türklere karşı işkencenin resmi ağızdan duurulduğunu ifade eden
gazetenin bu sayısında Misket Türkleri kelimesi ile ilgili cümle kullanılmamıştır.
Sovyetlerde sosyal patlamanın artık beklenilen bir durumda olduğunu, Özbekistan`daki
gerginlikle ilgili olarak Sovyetlerin takviye sevk ettiğini ve buna rağmen hükümetin başının dertte
olduğu haberini yapan Hürriyet gazetesi 18 Haziran 1989 sayısında resmilerin açıklamalarına da
yer vermiştir. Gazetenin bu sayısında da Ahıska Türkleri Misket Türkleri olarak gösterilmemiştir.
Ahıska Türklerine Fergana faciası zamanı Tacikistan`ın Aşt bölgesinde de saldırının
düzenlendiğini bildiren Hürriyet gazetesinin 25 Haziran 1989 sayısında Misket Türkleri kelimesi
kullanılmamıştır.
Mesket Türkleri:
Hürriyet gazetesinin 7 Haziran 1989 sayısında “Ölümüne kavga” haber başlığı
kullanılmıştır. Haberde 5 kez Mesket Türkleri kelimesi kullanılmıştır. Ayrıca “Mesket Türkleri”
başlığı ile yapılan yeni haberde ise Ahıska Türklerinin göç yolu tarihi sergilenmiştir. Bu haberde
Ahıska Türkleri diğer adları ile birlikte Mesket Türkleri olarakta 4 kez tekrar edilmiştir (Hürriyet
Gazetesi, 1989: 10).
Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında Fergana Faciasında ölü sayısının açıklanmıştır. Bu
haberde sadece 1 kez Mesket Türkü kelimesi kullanılmıştır (Hürriyet Gazetesi, 1989: 10).
Türkiye kapısında yeni soydaşların olduğunu söyleyen Hürriyet gazetesinin 10 Haziran
1989 sayısında Mesket Türkleri kelimesine 7 kez rastlanmıştır (Hürriyet Gazetesi, 1989: 10).
Gazetenin 11 Haziran 1989 sayısında Moskova`nın çaresiz olduğu haber yapılmış, burada
Mesket Türkleri kelimesine 8 kez yer verilmiştir (Hürriyet Gazetesi, 1989: 10).
Sovyetlerde resmilerin Ahıska Türklerine yönelik yapılan işkenceleri açık şekilde ifade
etdiğini bildiren Hürriyet gazetesinin 16 Haziran 1989 sayısında 6 kez Mesket Türkleri kelimesine
rastlanmıştır.
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Fergana faciası ile ilgili olarak Sovyetlerin bu bölgeye takviye yaptığını haber yapan
Hürriyet gazetesi 18 Haziran 1989 sayısında Mesket Türkleri kelimesi 5 kez kullanılmıştır.
Diğer gazetelerde rastlanmadık haber Hürriyet gazetesinde görülmektedir. Ahıska
Türklerinin Tacikistan`da da saldırıya uğradığını ifade eden gazete haberinde Mesket Türkleri
kelimesine 2 kez rastlanmaktadır.
Misketler:
Hürriyet gazetesinin 7 Haziran, 9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran, 16 Haziran, 18 Haziran
ve 25 Haziran 1989 sayılarında Fergana faciası ile ilgili haber yapılmıştır. Fakat yukarıda
gösterilen sayıların hiç birinde Ahıska Türkleri ile ilgili olarak Misketler kelimesi
kullanılmamıştır.
Mesketler veya Mesketyalılar:
Hürriyet gazetesinin 7 Haziran 1989 sayısında Mesket Türkleri kelimesi ile beraber, 3 kez
Mesketler kelimesi kullanılmıştır. Mesketya kelimesi ise haberde yalnız 1 kere yer almıştır.
Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında Gorbaçov`da Türk kabusu olduğu haberi
yayınlanmıştır. Haberde 2 kez Mesketler kelimesi kullanılmıştır.
Hürriyet gazetesinin 10 Haziran 1989 sayısında Mesket kelimesi haber başlığı üzerinde
ifade edilmiştir. Haberin içeriğinde ise, Mesket kelimesine 3 kez rastlanmıştır.
11 Haziran 1989 sayılı Hürriyet gazetesinin haberinde Ahıska Türkleri kelimesi yerine
sadece 1 kez Mesketler kelimesi kullanılmıştır.
Gazetenin 16 Haziran 1989 sayısında Kremlin Türk halkları ile başının dertte olduğu
kaydedilmiştir. Yapılan haberde 1 kez Mesketler kelimesi ifade edilmiştir.
Özbekistan`da gerginliğin artmasından bahseden Hürriyet gazetesinin 18 ve 25 Haziran
1989 sayılarında Mesket Türkleri kelimesine rastlanmamıştır.
Kırım veya Kafkas Türkleri:
Hürriyet gazetesinin 7 Haziran, 9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran, 16 Haziran, 18 Haziran
ve 25 Haziran sayılarının hiç birinde Ahıska Türkleri yerine Kırım veya Kafkas Türkleri kelimesi
kullanılmamıştır.
Olaylara Resmi Bakış Açısı:
Fergana faciası ile ilgili olarak Hürriyet gazetesinde ilk resmi açıklama 7 Haziran 1989
sayısında yapılmıştır. Gazetenin bu haberinde Sovyet İçişleri Bakanı Vadim Bakani`nin düzeni
sağlamak için askeri kuvvetleri takviye edeceği söylenmiştir.
Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında Sovyet resmi ajansı TASS`ın fergana faciası ile ilgili
yaptığı haber yayınlanmıştır. Yapılan haberde olayları bastırmada başarısız kalan yerel yönetimin,
kontrolü kaybettiği bildirilmiştir.
Halk Temsilciler Kongresi ve Sovyet Hükümeti resmi yayın organı “İzvestia” gazetesi 5
binden fazla Özbek gencinin devlet binalarını ve Ahıska Türklerini hedef aldığını bildirmiştir. Bu
haber Hürriyet gazetesinin 10 Haziran 1989 sayısında yer almıştır.
Sovyet İçişleri Bakanlığı Özel Timlerinin Komutanı General Yuri Şatalin Hürriyet
gazetesinin 11 Haziran 1989 sayısında yayınlanan habere göre, Fergana faciasına sebep milliyetçi
genç grupları değil, iyi organize edilmiş ve siyasi hedefleri olan gruplar olarak tanımlamıştır.
Gazetenin 16 Haziran 1989 sayısında Sovyet Başbakanı Nikolay Rizkovun açıklamasına
yer verilmiştir. O, bazı Özbek yetkililerinin, saldırganlara destek olmakla Komunis Parti`ye leke
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sürdüklerini ve suçluların mutlaka cezalandırılacağını söylemiştir (Hürriyet Gazetesi, 1989: 10).
Hürriyet gazetesinin 18 Haziran 1989 sayısında Sovyet İçişleri Bakanlığı Özel Timlerinin
Komutanı General Yuri Şatalin ve Başbakan Nikolay Rizkovun Fergana faciası ile ilgili resmi
açıklamaları yer almıştır. Şatalin facianın bir daha yaşanmaması için Namangan ve Andizhan`a
askeri özel birliklerin gönderileceğini söylemiştir (Hürriyet Gazetesi, 1989: 10).
Sovyetler idaresinde olan Tacikistan`ın resmi “Tacikistana” gazetesi Fergana faciasından
sonra, Tacikistan`da aynı durumun yaşandığını belirtmiştir. Bu haber Hürriyet gazetesinin 25
Haziran 1989 sayısında yayınlanmıştır.
Ezilmiş Halk Olarak Gösterim:
Ahıska Türkleri Hürriyet gazetesinin 7 Haziran 1989 sayısında Sovyetlerin en zor günlerini
yaşayan halk olarak gösterilmiştir. Çatışmalardaki şiddetin Azerbaycan, Ermenistan ve
Gürcistan`daki olayları “solda sıfır” bıraktığı belirtilmiştir.
Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında yapılan haberde Sovyetlerin TASS haber ajanslığında
Ahıska Türklerinin mülteci kamplarına yerleştirilmesi ile ilgili yaptığı haberini yayınlamıştır.
Kamplarda yatacak yer, ilaç ve giyecek sıkıntısının çekildiği, ancak en azından bunun güvenliğin
sağlanmasında başarı olduğu kaydedilmiştir.
Hürriyet gazetesinin 10 Haziran 1989 sayısındaki haberde Ahıska Türklerinin Türk
oldukları için Özbekistan`da hor görüldükleri, kendilerine Özbek denmediği sürece ülkeyi terk
etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.
Özbekistan`ın Taşlak kentindeki olaylarda ise azgın grupların devlet binalarını ateşe
verdikten sonra Ahıska Türklerine saldırma niyetlerinin olduğu belirtilmiştir. Gazetenin 11
Haziran 1989 sayısındaki haberde kadınlara ve çocuklara Fergana`da çeşitli işkence aletleri ile
gözdağı verildiği söylenmiştir.
Gazetenin 16 Haziran 1989 sayısında ise Özbekistan`daki olayların ilk günlerinde can
derdine düşen Ahıska Türkleri, şimdiyse ölülerini gömüyor ve yaralılarını sardığı haberi
yapılmıştır.
Hürriyet gazetesinin 18 Haziran 1989 sayısında BBC radyosunun yaptığı haberde Ahıska
Türklerinin ne kadar zorlukla karşılaştığı gösterilmeğe çalışılmıştır. Ahıskalıların Cumhuriyetler
arasındaki ulusal başkaldırı ve etnik huzursuzluğun bulaşıcı hastalığının kurbanı olduğu
kaydedilmiştir.
Tacikistan`da da saldırıya uğrayan Ahıska Türkleri Fergana faciasından sonra gittikleri her
ülkede zorlukla karşılaşdıkları haberi Hürriyet gazetesinin 25 Haziran 989 sayısında yapılmıştır.
Burada bir grupun Özbekistan`dan gelerek Ahıska Türklerinin yerleştirildikleri kamplara
saldırdıkları söylenmiştir (Hürriyet Gazetesi, 1989: 10).
Konunun Türkiye ile Bağlılığı:
Hürriyet gazetesinin 10 Haziran 1989 sayısındaki haberinde Ahıska Türklerinin
Özbekistan`da daha fazla kalmak istemedikleri ve Türkiyeye sığınmak istedikleri belirtilmiştir.
Haberde, Ahıska Türklerinin asimilasyondan kurtulmak için Bulgaristan Türklerine yapılan
desteği Türkiye`den bekledikleri kaydedilmiştir.
Haber Başlıkları:
Hürriyet gazetesinin 7 Haziran 1989 sayısındaki haberde “Ölümüne kavga” başlığı ve onun
üzerinde ise “Özbekistan`da halk birbirini boğazlıyor” cümlesi kullanılmıştır.
Gazetenin 9 Haziran 1989 yılı sayısında Özbekistan`da ölü sayısının 71`e yükseldiği
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haberine “Gorbaçov`da Türk kabusu” başlığı yerleştirilmiştir.
Özbeklerin hışmından kaçan Ahıska Türklerine Sovyetlerin dar geldiği haberini yapan
gazetenin 10 Haziran 1989 sayısında “Türkiye kapısında,yeni soydaşlar” başlığı kullanılmıştır.
Fergana faciasında Özbekistan`da çatışmaların doludizgin, Moskova`nın ise başı çaresiz
olduğunu ifade eden Hürriyet gazetesi, 11 Haziran 1989 sayısındaki haberine “Özbekistan
nereye?” başlığını koymuştur.
Sovyet Başbakan`ının üzüntüsünü bildirdiği gazetenin 16 Haziran 1989 sayısındaki
haberinde “Resmi ağızdan, Türklere işkence dehşeti” başlığı yer almıştır.
Hürriyet gazetesinin 18 Haziran 1989 sayısındaki haberinde Sovyetlerin Fergana`ya
takviye gönderdiği bildirilmiştir. Haber başlığı olarak ise “Moskova`nın başı sancılı” cümlesi
kullanılmıştır.
Son olarak Tacikistan`da da saldırıya uğrayan Ahıska Türkleri, Hürriyet gazetesinin 25
Haziran 1989 yılı sayısındaki haberinde “Mesket Türklerine Tacikistan`da saldırı” başlığını
kullanmıştır.
Haber Sayfaları:
Hürriyet gazetesinin Fergana faciası ile ilgili yaptığı haberlerin yüksek çoğunlu farklı
sayıların aynı sayfalarında yer almıştır.
Gazetede Fergana faciası ile ilgili yer alan 7 Haziran, 9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran,
16 Haziran, 18 Haziran, 25 Haziran 1989 sayılarındaki haberlerin hepsi 10. Sayfaya
yerleştirilmiştir.
Fotoğraf Kullanımı:
Hürriyet gazetesinin 9 Haziran ve 10 Haziran 1989 sayılarıındaki haberlerde Gorbaçov`da
Türk kabusu ile ilgili bilgi verilerek burada Gorbaçov`un fotoğrafı kullanılmıştır.
Gazetenin 16 Haziran 1989 sayısında ölülerini gömen insanların fotoğrafı kullanılmıştır.
Fotoğrafta 2 kişi kefenlenmiş ölüyü tabut olmaksızın ellerinde taşıdığı görülmektedir.
Hürriyet gazetesinin incelenen diğer sayılarında ise her hangi fotoğraf kullanılmamıştır.
2.3. Milliyet Gazetesi
Misket Türkleri:
Milliyet Gazetesinin 6 Haziran 1989 sayısında Ahıska Türkleri kelimesi yerine 4 kez
Misket Türkleri kelimesi kullanılmıştır. Haberde Sovyetlerin Ermenistan, Azerbaycan ve
Gürcistan gibi ülkelerinden sonra Özbekistan`da da karışıklığın baş kaldırdığı ifade edilmiştir
(Milliyet Gazetesi, 1989: 4).
Mesket Türkleri:
Milliyet gazetesinin 7 Haziran 1989 sayısında Özbekistan`da çıkan olaylarda 50 kişinin
öldüyü bildirilmiştir. Haberde Türklerin boğaz boğaza geldikleri ifade edilirken, Ahıska Türkleri
kelimesi yerine 8 kez Mesket Türkleri kelimesi kullanılmıştır (Milliyet Gazetesi, 1989: 4).
Gazetenin 8 Haziran 1989 sayısındaki haberde olayın pazarda çilek satıcısının çıkardığı
ifade ediliyor. Haberde diğer isim kullanımı ile birlikte Mesket Türkleri kelimesi de 4 kez
kaydedilmiştir (Milliyet Gazetesi, 1989: 4).
Kaybolmuş bir halkın buluşu gibi gösterilmek istenen Ahıska Türkleri Özbekistan`daki
Fergana faciası zamanı Milliyet gazetesinde bir Türk halkının buluşu olarak nitelendirilmiştir.
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Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında 2 kez Mesket Türkü kelimesi Ahıska Türkleri yerine
kullanılmıştır (Milliyet Gazetesi, 1989: 4).
Fergana olaylarında 80 Ahıska Türkünün öldürülmesi, 800`e kadarının ise yaralanması
nedeniyle göç yoluna koyulmaları ile ilgili haber Milliyet Gazetesinin 11 Haziran 1989 sayısında
yer almıştır. Haberde 10 kez Ahıska Türkü kelimesi yerine Mesket Türkleri kelimesi
kullanılmıştır (Milliyet Gazetesi, 1989: 4).
Özbekistan`da İslam bayrağı altında Türk düşmanlığının yapıldığını haber yapan Milliyet
Gazetesi 13 Haziran 1989 sayısında Mesketlere karşı ciddi baskının olduğunu ifade etmiştir.
Gazetede 10 kez Mesket Türkleri kelimesi Ahıska Türkleri yerine kullanılmıştır (Milliyet
Gazetesi, 1989: 4).
Gazetenin 14 Haziran 1989 sayısında Sovyet lideri Gorbaçov`un Özbekistan`daki olaylarla
ilgili yorumları haber yapılmıştır. Haberde 8 kez Mesket Türkleri kelimesi yer almıştır (Milliyet
Gazetesi, 1989: 13).
Milliyet Gazetesinin 15 Haziran 1989 sayısında Ahıska Türklerinin Fergana faciasının
ardından anayurt aramaya başladığı, Sovyetler Milliyetler Meclisinde Ahıska Türkleri ile ilgili
olarak oturum yapılmasının planlaştırıldığı haber yer almıştır. Haberde 14 kez Ahıska Türkü
kelimesi yerine Mesket Türkleri kelimesi kullanılmıştır (Milliyet Gazetesi, 1989: 4).
Gazetenin 16 Haziran 1989 sayısında Fergana olayları ilgili haberde Özbeklere benzin ve
vodka dağıtıldığı bildirilmiştir. Haberde 5 kez Mesket Türkü kelimesi yer almıştır (Milliyet
Gazetesi, 1989: 4).
Milliyet Gazetesinin 17 Haziran 1989 sayısında Fergana olayının birikim sonucu ortaya
çıktığı kaydedilmiştir. Yapılan haberde 11 kez Ahıska Türkleri kelimesi yerine Mesket Türkleri
kelimesi kullanılmıştır (Milliyet Gazetesi, 1989: 4).
Gazetenin 18 Haziran 1989 sayısındaki haberinde Fergana olayları sonucu halktan silah
toparlanmış ve biriken silah sayının 5 binden fazla olduğu bildirilmiştir. Haberde 5 kez Ahıska
Türkleri kelimesi yerine Mesket Türkleri kelimesi ifade edilmiştir (Milliyet Gazetesi, 1989: 4).
Milliyet Gazetesinin 19 Haziran 1989 sayısında Fergana olaylarının Sovyetlerin oyunu
olduğu söylenmiştir. Doç. Dr. Ahad Andicaninin de olayları yorumladığı haberde Ahıska
Türkleri kelimesi yerine 10 kez Mesket Türkleri kelimesi kullanılmıştır (Milliyet Gazetesi, 1989:
4).
Misketler:
Milliyet gazetesinin 6 – 20 Haziran 1989 sayılarında Fergana olaylarına bakış
incelenmiştir. Sayılarda Ahıska Türkleri kelimesi yerine Misketler kelimesi kullanımına
rastlanmamıştır.
Mesketler veya Mesketyalılar:
Özbekistan`daki Fergana faciası ile ilgili Milliyet gazetesinin 8 Haziran 1989 sayısındaki
haberde etnik gerginliğin sürdüğü yer almaktadır. 43 Ahıskalının öldürüldüğü, 385 kişinin ise
yaralandığı olayla ilgili haberde 11 kez Mesketler ve Mesketyalılar kelimesi kullanılmıştır.
Milliyet Gazetesinin 9 Haziran 1989 sayısında Ahıska Türklerinin kaybolmuş bir halk
olarak nitelendirilmiştir. Yapılan haberde Ahıska Türkleri kelimesi yerine 12 kez Mesketyalı ve
Mesketler kelimesi kullanılmıştır. Bununla beraber, Misit Türkleri, Meski Türkleri ve Misitler
kelimeleri de Ahıska Türkü diye geçmiştir.
Fergana faciasında Özbek terörünün estiğini ifade eden Milliyet Gazetesi 11 Haziran 1989
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sayısındaki haberinde Ahıska Türkleri kelimesi yerine 1 kez Mesketyalı kelimesi kullanmıştır.
Özbekistan`da 1989 yılında İslam bayrağı altında zulümlerin yapıldığı haber yapan
Milliyet gazetesi 13 Haziran sayısındaki haberinde 4 kez Mesketyalı kelimesini Ahıska Türkleri
yerine kullanmıştır.
Sovyetler lideri Gorbaçov`un Fergana faciası ile ilgili yorumları hakkında bilgi veren
Milliyet Gazetesi 14 Haziran 1989 sayısında 3 kez Mesketyalı kelimesinden yararlanmıştır.
Ahıska Türklerinin anayurt arayışında olmaları ile ilgili Milliyet Gazetesi 15 Haziran 1989
sayısında haber yapmıştır. Haberde 2 kez Mesketyalı kelimesi kullanılmıştır.
Milliyet Gazetesinin 17 Haziran 1989 sayısında Ahıska Türklerinin tehditlerle karşılaştığı
söylenmektedir. Gazetenin bu haberinde Mesket Türkleri kelimesi 3 kez kullanılmıştır.
Gazetenin 18 Haziran 1989 sayısında ise, Ahıska Türklerinin gözünün Türkiyede olduğu
ifade edilmiştir. Haberde diğer adların kullanılması ile birlikte, sadece 1 kez Mesketyalı
kelimesine rastlanmıştır.
Kırım veya Kafkas Türkleri:
Milliyet gazetesinin 5 – 25 Haziran sayılarında Kırım veya Kafkas Türkleri kelimesi
kullanılmasa da, Misit Türkleri ve Alaska`dan gelen bir halk olmaları gibi kıyaslamalara
rastlanmaktadır. Bu haber gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında gözükmektedir.
Olaylara Resmi Bakış Açısı:
Milliyet Gazetesinin 6 Haziran 1989 sayısında Özbek Milletvekilinin Fergana olayları ile
ilgili fikri yer almıştır. Haberde Rahmetullah Ahmetov çıkan olayların nedenini “aşırı
Türkçüler”le ilişkili olduğunu ifade etmiştir.
Gazetenin 7 Haziran 1989 sayısında Sovyet lideri M. Gorbaçov`un ve İçişler Bakanı Vadim
Bakatin`in halka çağrısı yayınlanmıştır. Her iki resmi kişi halka seslenerek olayların
sakinleştirilmesi talebinde bulunmuştur.
Milliyet Gazetesinin 8 Haziran 1989 sayısında Fergana`daki olaylarla ilgili olarak yapılan
haberde Özbekistan Cumhuriyeti Komunist Partisi lideri Rafık Niyazov Moskova`da yaptığı
açıklamasında Ahıska Türklerinin askeri bir garnizona yerleştirildiğini, durumlarının hala iyi
olmadığını ifade etmiştir.
Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında Özbekistan Başbakanı Gayret Kadirov ölü sayının
artacağından endişe ettiğini söylemiştir.
Fergana olayları ile ilgili olarak konuşma yapan Sovyet İçişler Bakanı Vadim Bakatin
olaylardan sorumlu olarak kamyon ve otobüslerle Fergana`ya gelenlerin olduğunu söylemiştir.
Bu haber Milliyet Gazetesinin 11 Haziran 1989 sayısında yer almıştır.
Gazetenin 14 Haziran 1989 sayısında Fergana olayları etnik bir olay olmadığı söylenmiştir.
Sovyet lideri Mihail Gorbaçov olaylara neden olan sebebin Aşırı islamcılar olduğunu ifade
etmiştir.
SSCB Başbakanı Nikolay Rijkov Fergana olaylarını yorumlarken diğer resmilerden farklı
bir konuşma yapmıştır. Gazetenin 15 Haziran 1989 sayısında yer alan habere göre, Rijkov
konuşması sırasında Ahıska Türklerinin kanunsuz bir yönetim tarafından haksız yere sürgün
olunduğunu, yeniden kendi topraklarına geri dönmeleri için komisyon kurulacağını ifade etmiştir.
Milliyet Gazetesinin 16 Haziran 1989 sayısında Sovyet Başbakanı Nikolay Rijkov`un
saldırganlara destek vermek için kimlikleri belli olmayan kişiler tarafından benzin ve vodka
dağıtıldığı ifadesini kullandığı haberi yapılmıştır.
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Gazetenin 17 Haziran 1989 sayısında Sovyet Başbakanı Rijkov yeniden Fergana faciası ile
ilgili açıklama yapmıştır. Haberde olayın çözümlenmesi işininin parlamentoya gönderildiği ve
olayın zalim eller tarafından çıkarıldığı söylenmiştir.
Milliyet Gazetesinin 18 Haziran 1989 sayısında Sovyet Başsavcısı Dimitri Usatov`un
açıklaması yer almıştır. Yapılan haberde, Usatov olayların başlangıcından 18 Hazirana kadar olan
bir sürede saldırganlardan 5 binden fazla silahın toparlandığını belirtmiştir.
Ezilmiş Halk Olarak Gösterim
Milliyet Gazetesinin 8 Haziran 1989 sayısında yer alan haberde kullanılan fotonun altında
Çaresizlik başlığı kullanılmıştır. Haberde, olaylarla ilgili konuşan Ahıska Türkü bir aile evlerinin
Özbek zorbaları tarafından yakılıp yıkıldığını, demir çubuklar, bıçaklar ve diğer kesici aletler
kullanılarak üzerlerine saldırıldığını, bundan dolayı hiç bir şey yapamadıklarını ifade etmiştir.
Gazetenin 11 Haziran 1989 sayısında Ahıska Türklerinin zorluk içerisinde oldukları, ölü
sayısının 80`den fazla olduğu, yaralananların ise 800 civarında olduğu ifade edilmektedir.
Ezilmiş halk olarak gösterilen Ahıska Türklerinin Milliyet Gazetesinin 14 Haziran 1989
sayısında zorla göçe tabi tutuldukları kaydedilmektedir. Özbekistan`da kalan diğer halkın ise,
mülteci kamplarına yerleştirildikler ifade edilmektedir.
Gazetenin 15 Haziran 1989 sayısında kullanılan fotoğraf Ahıska Türklerini yaşadıkları
zorlukları gözler önüne sermektedir. Fotoğrafın altında ise şöyle ifade edilmiştir: “Özbekistan`ın
Fergana bölgesinde cereyan eden olaylar sonrasında Türklerin durumu içler acısı. 40 derece
sıcaklıkta bir ağaç gölgesi yok”.
Milliyet Gazetesinin 16 Haziran 1989 sayısındaki haberde kullanılan haberde ise, benzin
ve vodka dağıtılarak Ahıskalılara karşı kışkırtılan aşırı grupların yaptıkları işkencelerden
konuşulmaktadır. Fotoğrafın altında kullanılan gözyaşları başlığında ise şöyle ifade olunmaktadır:
“Özbeklerin saldırısına uğrayan Mesket Türkü kadınlar, can kayıpları karşısında gözyaşı
dökmekten başka bir şey yapamadılar”.
Milliyet Gazetesinin 19 Haziran 1989 sayısında Ahıska Türklerinin Fergana olaylarında
yaşadıkları zorluklar anlatılmıştır. Yapılan haberde olaylara neden olan en büyük sebebin, Ahıska
Türklerinin kendilerine Türk demeleridir. Ki, bu nedenle onlarca insan katledilmiştir.
Gazetenin 21 Haziran 1989 sayısında ise, Ahıska Türklerinin yurtlarından sürgün
edilmelerine rağmen, kendi vatanlarına dönmeleri için Gürcistan SSC-nin yalnız ülkenin diğer
bölgelerine göçü ile ilgili karar verdiği ifade olunmaktadır (Milliyet Gazetesi, 1989: 11).
Konunun Türkiye ile Bağlılığı:
Milliyet Gazetesinin 9 Haziran 1989 sayısında yapılan haberde Ahıska Türkleri ile igili
olarak etnik araştırma yapılmıştır. “Kaybolmuş bir halk Mesketyalılar” başlığı ile yapılan haberde
Türkiyenin Kuzeydoğusundaki Sovyetlerin amellerine Ahıska Türklerinin karşı çıkabileceği
gerekçesiyle bu halkın Kafkasya`dan sürgün olundukları kaydedilmektedir.
Gazetenin 15 Haziran 1989 sayısında Fergana olayları ile ilgili Türkiye`den yanıt verildiği
ifade edilmektedir. Haberde, Ahıska Türklerinin bu olaylarda çok sayıda kurban verdiği ve buna
karşılık olarak Türk hükümetinden destek geldiği ifade edilmektedir. Fakat, nasıl desteğin
verileceği ile bağlı olarak sadece toplantı zamanı fikirlerin söylendiği kaydedilmektedir.
Milliyet Gazetesinin 17 Haziran 1989 sayısındaki haberde Türkiye`nin Ahıska Türkleri ile
ilgili geçmişte attığı adım hatırlatılmıştır. Haber kullanılan fotoğrafın üzerinde aşağıdaki gibi
başlık kullanılmıştır: “Türkiye, 1971`de Mesket Türklerinin “göç” isteklerine yanıt vermedi”.
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Gazetenin 18 Haziran 1989 sayısında ise, Fergana olaylarından sonra Ahıska Türklerinin
Türkiye`ye göç etmek fikirleri olduğu kaydedilmiştir. Yapılan haberde, “Mesketlerin gözü
Türkiye`de” başlığı kullanılmakla beraber, Ahıska Türklerinin Gorbaçov`la görüşünde Gürcistan
olmazsa, Türkiye`ye gitmek istedikleri talebi ifade olunmaktadır.
Haber Başlıkları:
Milliyet Gazetesinin 6 Haziran 1989 sayısında Fergana olayları ile ilgili olarak yapılan
haberde “Şimdi de Özbekistan” başlığı kullanılmıştır.
Gazetenin 7 Haziran 1989 sayısında Özbekistan`da iki Türk halkının çarpıştığına yorum
yapan yazar şöyle başlık kullanmıştır: “Özbekistan`da Türkler boğaz boğaza”.
Fergana`da çıkan olayların nedeni ile ilgili Milliyet Gazetesinin 8 Haziran 1989 sayısında
yapılan haberde “Etnik gerginlik sürüyor” başlığı kullanılmıştır.
Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısındaki haberde Ahıska Türkleri kaybolmuş bir halk olarak
tanıtılmış, Fergana olayları sonucu ortaya çıktığı kaydedilmiştir. Haberde kullanılan başlık ise
şöyle olmuştur: “Kaybolmuş bir halk MESKETYALILAR”.
Ahıska Türklerinin Fergana`daki çıkan olaylarda çok sayıda kurban verdiğini haber yapan
Milliyet Gazetesi, 11 Haziran 1989 sayısında kullandığı başlıkta şöyle ifade etmektedir: “Özbek
Terörü”.
Özbekistan`da İslam bayrağı altında Türk düşmanlığı estirildiğine dair araştırma yapmış
Milliyet Gazetesi 13 Haziran 1989 sayısındaki haberinde “Mesketlere baskın” başlığını
kullanmıştır.
Yine İslam bayrağı altında Özbekistan`da terör estirildiğini iddia eden Milliyet Gazetesi 14
Haziran 1989 sayısındaki haberinde şöyle başlık kullanmaktadır: “Aşırı İslamcılar dişlerini
gösterdi”.
Milliyet Gazetesi 15 Haziran 1989 sayısında yaptığı haberinde “Mesketlere Anayurt
umudu” başlığını kullanmıştır.
Gazetenin 16 Haziran 1989 sayısında Fergana olayları zamanı azgın gruplara benzin ve
vodka dağıtıldığı ifade edilmektedir. Haberde kullanılan haber başlığı ise şöyledir: “Özbeklere
benzin ve vodka dağıtılmış”.
Özbekistan`da ortaya çıkan Fergana olaylarının birikim sonucu olduğunu haber yapan
Milliyet Gazetesi 17 Haziran 1989 sayısında “Özbekistan olayları bir birikim sonucu” başlığını
kullanmıştır.
Ahıska Türklerinin Fergana olaylarından sonra Türkiye`ye gelmek istediklerini söyleyen
Milliyet Gazetesi, bununla ilgili olarak 18 Haziran 1989 sayısındaki haberinde şöyle başlık
kullanmıştır: “Mesketlerin gözü Türkiye`de”.
Fergana olaylarının neden kaynaklandığı ile ilgili olarak Milliyet Gazetesi 19 Haziran 1989
sayısında bir araştırma yapmıştır. Yapılan araştırmada haber başlığı olarak “Fergana olayları
Sovyet oyunu” başlığı kaydedilmektedir.
Ahıska Türklerinin farklı yıllardaki sayımlarında Türk olarak gösterildiğini ifade eden
Millliyet Gazetesi 21 Haziran 1989 sayısındaki haberinde “Mesket Türkleri” başlığından
yararlanmıştır.
Haber Sayfaları:
Milliyet Gazetesinde Fergana olayları ile ilgili olarak incelenen 5 – 25 Haziran 1989
sayılarında kullanılan haberler farklı sayfalara yerleştirilmiştir. Şöyle ki, 6 Haziran, 7 Haziran, 8
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Haziran, 9 Haziran, 11 Haziran, 13 Haziran, 15 Haziran, 16 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran, 19
Haziran sayılarındaki haberlerin hepsi sayfa 4`te yer almaktadır, 14 Haziran 1989 sayısı ise
13.sayfada yerleştirilmiştir. Gazetenin 21 Haziran 1989 sayısındaki haber ise, 11. Sayfada
kaydedilmektedir.
Fotoğraf Kullanımı:
Milliyet Gazetesinin 8 Haziran 1989 sayısındaki haberde iki fotoğraf kullanılmıştır. Üstteki
fotoğrafta askerler ve genç grubun bir yerde durdukları resim yer almaktadır. Alttaki fotoğrafa ise
çaresiz nine, anne ve çocuklarının fotoğrafı yerleştirilmiştir.
Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında kullanılan fotoğrafta askerler karşısında kucağındaki
bebekle duran Ahıskalı bir kişinin görüntüsü yer almıştır.
Milliyet Gazetesinin 14 Haziran 1989 sayısındaki haberinde Fergana`daki olaylar nedeni
ile tahliye edilen Ahıska Türklerinin fotoğrafı yer almıştır.
Fergana olaylarında evlerini kaybeden Ahıskalıların durumunu sergileyen Milliyet
Gazetesinin 15 Haziran 1989 sayısındaki haberi bir ailenin toplu olarak çaresiz şekilde oturduğu
fotoğrafını kullanmıştır.
Milliyet Gazetesinin 16 Haziran 1989 sayısındaki haberde kullanılan fotoğrafta zorluklara
maruz kalan Ahıska Türklerinin o günlerde yaşadıkları durumu anlatan bir kare yer almaktadır.
Fotoğrafta olaylara dayanamayan çok sayıda kadının haykırışı gözükemektedir.
Gazetenin 17 Haziran 1989 sayısında yer alan haberde Ahıska Türkleri ile ilgili bir
araştırma sunulmuştur. Ahıskalıların geçmişi ile ilgili araştırma yapan Bangladeş asıllı Şirin
Akınar`ın fotoğrafı bu haberde yerleştirilmiştir.
Fergana olayları ile ilgili olarak yine araştırmayı haberine konu eden Milliyet Gazetesi 19
Haziran 1989 sayısındaki haberinde kullandığı fotoğrafta araştırmacı yazar Andicanı ile olan
söyleşinin fotoğrafını yerleştirmiştir.
Milliyet Gazetesinin 21 Haziran 1989 sayısındaki haberinde Prof. Dr. Türkkaya Ataöv`ün
fotoğrafı kullanılmıştır.
2.4. Türkiye Gazetesi
Misket Türkleri:
Türkiye Gazetesinin 5 – 25 Haziran tarihleri arasındaki sayıları incelenmiş, burada Fergana
faciası ile ilgili haber araştırması yapılmıştır. Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında yapılan haberde
Sovyetlerin iki Türk halkını birbirine kırdırdığı ifade olunmaktadır. Bu sayıda Ahıska Türkleri
kelimesi yerin 3 kez Misket Türkleri kelimesi kullanılmıştır (Türkiye Gazetesi, 1989: 5).
Gazetenin 11 Haziran 1989 sayısında Fergana olayları ile ilgili bir sayfada iki haber
yapılmıştır. Fergana`daki olayları Sovyet askerlerinin önleyemediği haberinde 3 kez Misket
Türkleri kelimesi kullanılmıştır. Aynı sayfanın bir diğer haberinde ise, Meshiler`le Özbekler
arasında savaşın devam etdiği bildirilmektedir. Burada Meshiler ve Meshi Türkleri kelimeleri
kullanılmıştır. Aynı sayfada hem Misket Türkleri, hem Meshiler, hem de Meshi Türkleri
kelimeleri Ahıska Türkleri kelimesi yerinde kullanılmıştır (Türkiye Gazetesi, 1989: 5).
Türkiye Gazetesinin 12 Haziran 1989 sayısında yapılan haberde Ahıska Türklerinin
Özbekistan`dan uzaklaştırıldığı bildirilmektedir. Haberde 2 kez Ahıska Türkleri kelimesi yerine
Misket Türkleri kelimesi kullanılmıştır (Türkiye Gazetesi, 1989: 5).
Gazetenin 14 Haziran 1989 sayısındaki haberde 17 binden fazla Ahıska Türkünün göçe
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tabi tutulduğu ifade olunmaktadır. Bu haberde i Misket kelimesi ile birlikte 2 kez Misket Türkleri
kelimesi kullanılmıştır (Türkiye Gazetesi, 1989: 5).
Fergana faciasının suçlusunun Komunist yöneticiler olduğunu iddia eden Türkiye
Gazetesi, 16 Haziran 1989 sayısında 7 kez Ahıska Türkleri yerine Misket Türkleri kelimesinden
yararlanmıştır (Türkiye Gazetesi, 1989: 5).
Mesket Türkleri:
Türkiye Gazetesinin 11 Haziran 1989 sayısında Fergana faciası ile ilgili olarak kanlı
çatışmaların devam ettiği bildirilmektedir. Haberde 7 kez Meshiler ve Mesket Türkleri kelimesi
kullanılmıştır.
Misketler:
Türkiye Gazetesinin 12 Haziran 1989 sayısında Ahıska Türklerinin Özbekistan`dan
uzaklaştırılması ile ilgili olarak haber yayınlanmıştır. Haberde 1 kez Misketler kelimesi Ahıska
Türkleri kelimesi yerine kullanılmıştır.
Gazetenin 14 Haziran 1989 sayısında ise, Ahıska Türklerinin Özbekistan`dan
uzaklaştırılması ile ilgili haber yer almaktadır. Bu haberde Ahıska Türkleri kelimesi yerine 2 kez
Mesketler sözü kullanılmıştır.
Mesketler veya Mesketyalılar:
Türkiye Gazetesinin 5 – 25 Haziran tarihleri arasındaki sayılarının incelenmesi sonucu,
Ahıska Türkleri kelimesi yerine Mesketler veya Mesketyalılar kelimesinin kullanılmadığı belli
olmuştur.
Kırım veya Kafkas Türkleri:
Türkiye Gazetesinin 6 Haziran 1989 sayısında Ahıska Türkleri Mesket boyuna mensup
Kırımlı Türkler olarak gösterilmiştir. Haberde Ahıska Türkleri 2 kez Kırımlı Türkleri olarak
kaydedilmiştir (Türkiye Gazetesi, 1989: 5).
Olaylara Resmi Bakış Açısı:
Türkiye Gazetesinin 6 Haziran 1989 sayısındaki haberde Özbek milletvekili Rahmetullah
Ahmedov`un Kongre`de yaptığı açıklama yer almaktadır. Haberde Ahmedov Fergana olaylarının
başlaması ile yüzlerce evin yakıldığını ifade etmiştir.
Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanı Gayret
Kadirov`un Fergana faciası ile ilgili resmi açıklaması yer almıştır. Kadirov yaptığı açıklamasında
ölenler arasında bir subayın da olduğunu dile getirmiştir.
Türkiye Gazetesinin 11 Haziran 1989 sayısında Fergana faciası ile ilgili olarak Özbekistan
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı özel timleri komutanı General Yuri Çatalin resmi konuşma
yapmıştır. Televizyona verdiği demeçte, olayların iyi organize edilmiş gruplar tarafından
gerçekleştirildiğini ifade etmiştir.
Ahıska Türklerinin Özbekistan`dan uzaklaştırılması ile ilgili yine resmi açıklama yapan
Çatalinin haberi Türkiye Gazetesinin 12 Haziran 1989 sayısındaki yer almaktadır. Haberde
olaylarda ölenlerin sayısının 100`ü geçtiği bildirilmiştir.
Türkiye Gazetesinin 14 Haziran 1989 sayısındaki haberde Fergana olayları ile iglili olarak
Sovyetler Birliği Başbakanı Rijkov ve KGB başkanı ve Politbüro üyesi Çebrikov`un olay yerinde
oldukları ve facianın cevapsız kalmayacağı ifadesi yer almaktadır.
Sovyetler Birliği Başbakanı Nikolay Rijkov Türkiye Gazetesinin 16 Haziran 1989 sayısına
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göre yine resmi açıklama bulunmuştur. O, açıklamasında suçluları katil ve ırz düşmanı
adlandırmakla beraber, suçluların ağır şekilde cezalandırılacağını da söylemiştir.
Ezilmiş Halk Olarak Gösterim
Türkiye Gazetesinin 9 Haziran 1989 sayısında Ahıska Türklerinin sürgünden sonra bir de
mülteci kampında yaşama terkedildiği ifade edilmektedir. Kamplarda 10 bin Ahıska Türkünün
barındığı kaydedilmiştir.
Gazetenin 14 Haziran 1989 sayısında ise, Ahıska Türklerinin Fergana`da işkencelere maruz
kaldıklarından dolayı 17 bin nüfusunun başka bir yere nakledildiği ifade edilmiştir.
Toplu mezarlara gömülen Ahıska Türkleri ile ilgili olarak haber yapan Türkiye Gazetesi,
16 Haziran 1989 sayısında çok sayıda Misket Türkünün çaresiz bir şekilde ölülerini mezarlara
gömdüğünü kaydetmektedir.
Konunun Türkiye ile Bağlılığı:
Türkiye Gazetesinin 16 Haziran 1989 sayısındaki haberinde Ahıska Türklerinin başına
getirilen sürgün ve diğer facialara sebep olan esas meseleye ışık tutulmuştur. Ahıska Türklerinin
Türkiye sınırında yaşamaları, her zaman Türkiye`ye sempati duymaları, kendilerini Türk olarak
her yerde duyurmalarından dolayı hep olayların ortasında bulundukları vurgulanmıştır.
Haber Başlıkları:
Türkiye Gazetesinin 6 Haziran 1989 sayısındaki haberde “Özbekistan`da kanlı olaylar”
başlığı kullanılmıştır. Haberde çatışmalarla ilgili detaylar aktarılmıştır.
Gazetenin 9 Haziran 1989 sayısında Özbekistan`daki olaylarda iki Türk halkının birbirini
kırdığı ifade edilmiştir. Haberde kullanılan haber başlığı ise şöyle olmuştur: “Özbekistan`da ölü
sayısı 71`e yükseldi”.
Bir sayfada iki ayrı haber yapan Türkiye Gazetesi 11 Haziran 1989 sayısında
“Özbekistan`da kanlı çatışmalar devam ediyor” ve “Meshiler ve Özbekler iki kardeş, neden
döğüşüyorlar?” başlığından yararlanmıştır.
Türkiye Gazetesinin 12 Haziran 1989 sayısındaki haberde “Misketler Özbekistan`dan
uzaklaştırılıyor” başlığı kullanılmıştır.
Ahıska Türklerinin Özbekistan`dan nakledildiği ile ilgili haber Türkiye Gazetesinin 14
Haziran 1989 sayısında yer almış, haberde “17 bin Misket Türkü başka yere naklediliyor” başlığı
yer almıştır.
Gazete Fergana faciası ile ilgili 1989 yılında yaptığı en son 16 Haziran haberinde ise
“Özbekistan`da suçlu: Komünist yöneticiler,” başlığını kullanmıştır.
Haber Sayfaları:
Türkiye Gazetesinde Fergana Faciası ile ilgili olarak 5 – 25 Haziran 1989 sayıları
incelenmiştir. Araştırılan sayılar içerisinde konu ile ilgili rastlanan 6 Haziran, 9 Haziran, 11
Haziran, 12 Haziran, 14 Haziran ve 16 Haziran haberlerinin hepsinin sayfa 5`te yer aldığı
görülmüştür.
Fotoğraf Kullanımı:
Türkiye Gazetesinin yalnız 16 Haziran 1989 sayısında konu ile ilgili olarak fotoğraf
kullanılmıştır. Kullanılan fotoğrafta Fergana faciasında öldürülen Ahıskalıların gömüldüğü bir
sahne sergilenmiştir.
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Sonuç
Araştırmada “1944 AHISKA SÜRGÜNÜNÜN TÜRK BASININDA SUNUMU” ile ilgili
1944 yılı gazetelerinde Ahıska Türklerinin sürgün oldukları dönem ele alınmıştır. Ahıskalılar 14
Kasım 1944`de yüzyıllarca süren bir zaman içerisinde yaşadıkları anavatanları Ahıska`dan sürgün
edilmiştir. Bu nedenle de konu başlıkları ile ilgili olarak Türk basınında Ahıska Türklerinin
sürgün edildikleri dönem Akşam, Tercüman, Milliyet ve Son Posta Gazeteleri üzerinde
incelenmiştir. Stalin`den sonra Sovyetlerin başına geçen Kruşçev`in nutuklarında Ahıska Türkleri
ile ilgili ifadelerine rastlanabilmesi esas alınarak 1956 yılı gazetelerinin de belli sayıları
incelenmiştir. Araştırma günleri üzerindeki günlük sayımlara bakıldığında 7 gazete üzerinde 1944
yılında gerçekleşen sürgün olayı ile ilgili literatür taraması yapılarak 105 günlük sayı
incelenmiştir. 1956 yılı üzerindeki araştırmada ise 95 günlük sayı takip edilmiştir. Toplamda
Akşam, Milliyet ve Son Posta Gazetelerde 1944 ve 1956 yılının 200 sayısı incelenmiştir.
Sürgün ve Nakliyat Kavramı ile ilgili olarak gazetelerde yapılan incelemeler zamanı
Akşam Gazetesinin 1944 ve 1956 yıllarının gösterilen zaman içerisindeki sayılarında haber
bulunmamıştır. Gazete sayıları üzerinde yapılan incelemelerde Tercüman Gazetesi de ele
alınmıştır. Fakat gazetenin önceden belirlenen sayılarında Sürgün ve Nakliyat Kavramı ile ilgili
habere rastlanmamıştır. Milliyet Gazetesinin 1944 ve 1956 sayılarında da konu ile ilgili haber
görülmemiştir. En son olarak incelenen Son Posta Gazetesinde de konu ile ilgili olarak 1944 ve
1956 sayılarında herhangi bir haber bulunmamıştır.
Gazetelerin 1956 yılının sayıları üzerinde yapılan araştırma zamanı 2 gazetede (Tercüman
ve Milliyet) Sürgün ve Nakliyat Kavramı ile ilgili olarak haberlere rastlanmıştır. Diğer 2 gazetede
(Akşam, Son Posta) ise konu ile ilgili herhangi bir haber gözükmemiştir. Toplamda 1944 ve 1956
yılının incelenen 4 gazetesinde Sürgün ve Nakliyat Kavramı ile ilgili olarak 4 haber bulunmuştur.
Yukarıda gösterilen 4 gazetenin belirtilen dönem çerçevesinde 1944 ve 1956 sayıları
üzerinde Gürcistan – Türkiye Arasında İlişkileri konusu araştırılmıştır. İncelemede konu ile ilgili
olarak Akşam, gazetesinde 1944 ve 1956 yıllarında herhangi bir haber gözükmemiştir. Tercüman
Gazetesinin 1944 yılı sayılarında habere rastlanmasa da, 1 ve 2 Mayıs 1956 sayılarında 2 kez
konu ile ilgili haberle karşılaşılmıştır. Milliyet gazetesinde de aynı durum söz konusudur. 1944
sayılarında haber görülmese de, 1956 yılının 6 Haziran tarihindeki sayısında konuyla ilgili habere
rastlanmıştır. Son Posta gazetesinde de durum aynı olmuştur. 1944 yılı sayılarında haber
görülmemiştir. Fakat 6 Haziran 1956 yılı sayısında haber bulunmuştur. Gürcistan – Türkiye
Arasında İlişkiler konusunda 7 gazetenin 1944 sayılarında Gürcistan – Türkiye Arasında İlişkiler
konusu ile ilgili herhangi bir haber gözükmemiştir. Gazetelerin 1956 yılı sayıları incelendiğinde
ise sadece 2 gazetede (Milliyet ve Son Posta) haber bulunmuştur. 7 gazetenin 1944 yılı ve 1956
yılı sayılarının toplam sonucunda 2 habere rastlanmıştır.
1944 ve 1956`da yayınlanan 7 gazetenin içeriğinde Olaylarla İlgili Tutumlar ile ilgili
incelemenin sonucunda farklı durumlar ortaya çıkmıştır. Akşam Gazetesinin konu ile bağlı
herhangi bir yorumun ve tutumun yapılmadığı gözlemlenmiştir. Tercüman Gazetesinin 1944 yılı
sayılarının incelenmesi sonucu Olaylarla İlgili Tutumlar`la karşılaşılmamıştır. Ancak 1956 yılı
sayıları üzerinde yapılan araştırma çerçevesinde 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde Türkiye - Gürcistanla
ilgili haberde gazetenin tutumu ortaya koyulmuştur.
Olaylarla İlgili Tutumlar`ın 1944 ve 1956 yılı gazeteleri üzerindeki yapılan araştırması
sonucu 1 gazetede (Akşam) her iki tarihte herhangi bir tutumun sergilenmediği görülmüştür.
Diğer 3 gazetede (Tercüman, Milliyet, Son Posta) ise 1944 sayılarında tutumlar mevcut olmasa
da, 1956 yılı sayılarında tutumlar sergilenmiştir. 7 Gazetenin Olaylarla İlgili Tutumlar`ın 1944 ve
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1956 sayılarındaki araştırmasında toplamda 3 tutumun mevcut olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Sovyet - Türk İlişkileri ile ilgili 1944, 1945 ve 1956 yıllarında basılan 7 gazete
incelenmiştir. Yapılan araştırmalarda Akşam Gazetesinin 1944 ve 1945 sayılarında 3 habere
rastlanmıştır. Bunlardan birincisi 19 Kasım 1944 yılında yapılmıştır. Sovyet - Türk
İlişkileriilebağlı diğer haber ise 17 Ocak 1945 tarihinde görülmüştür. 3. Haber ise 27 Mayıs
1945`de yapılmıştır. Gazetenin 1956 sayılarında konu ile ilgili habere rastlanmamıştır.
Haber başlıklarının kullanımında 1944 ve 1956 yılında basılan gazetelerin bir çoğunda
ikinci altbaşlıklar da kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucu Akşam Gazetesinde Sovyet - Türk
İlişkilerikonusunda 3 haberin yapıldığı görülmüştür. Gazetede diğer konular yer almamıştır.
Gürcistan – Türkiye Arasında İlişkiler konusunda Milliyet ve Son Posta gazeteleri her biri 1 haber
yapmıştır. Tercüman Gazetesinin ise araştırma sonucunda konu ile bağlı 3 haber yaptığı
görülmüştür.
“1989 FERGANA FACİASI’NIN TÜRK BASININDA SUNUMU” ile ilgili gazetelerde
yapılan araştırmalar sonucunda Ahıska Türklerinin Misket Türkleri, Mesket Türkleri, Misketler,
Mesketler veya Mesketyalılar, Kırım veya Kafkas Türkleri olarak isimlendirildiklerine
rastlanmıştır. Gazetelerin 5-25 Haziran sayıları incelenmiş, sayıların izlenme zamanının böyle
seçilmesinin nedeni ise olayların bu günlerde cereyan etmesi ve Türk basınına yansımasıdır.
Fergana faciası ile ilgili olarak 6 gazete incelenmiştir. Olayın başlangıç ve sürdüğü günler dikkate
alınarak 5 – 25 Haziran 1989 sayıları ele alınmıştır. Sonuçta 120 gazete sayısı gözden
geçirilmiştir. Toplam 120 sayının 61`de konu ile ilgili haberlere rastlanmıştır. Yüzde olarak
değerlendirdikte ise incelenen sayıların 51%`de konu ile ilgili haberler gözükmektedir.
Gazetelerde Ahıska Türklerinin Misket Türkleri olarak sunumu ele alındığında incelenen
6 gazetenin her birinde farklı rastlantılar keydedilmiştir. İncelemeler sonucu 6 gazetenin 120
sayısı içerisinde 28 kez Misket Türkleri kelimesi kullanılmıştır. Milliyet Gazetesinde sadece 1
kez, Ahıska Türkleri 6 Haziran 1989 sayısında Misket Türkleri olarak sunulmuştur.
Misketler kelimesinin 4 gazete üzerinde yapılan araştırma sonucunda çok az sayıda
kullanımı gözükmektedir. Misketler olarak sunuma dikkat ettiğimizde Hürriyet ve Milliyet
Gazetelerinde Ahıska Türkleri için Misketler kelimesinden kullanılmadığı gözükmüştür. Zaman
Gazetesi Ahıska Türklerini Fergana faciası zamanı Misketler olarak en çok sunan gazete
olmuştur.
Ahıska Türkleri Mesketler veya Mesketyalılar olarak gazetelerde 3 kez rastlanmıştır. Konu
ile ilgili incelenen 6 gazetede elde edilen sonuçlar şöyle olmuştur: Ahıska Türklerinin kimliği ile
ilgili olarak 6 gazetenin 3`de “Mesketler veya Mesketyalılar” kelimesine rastlanmamıştır.
Tercüman Gazetesinde 1, Hürriyet Gazetesinde 5, Milliyet Gazetesinde ise 8 olmakla toplamda
14 sayıda konu ile ilgili haberlere rastlanmıştır.
Fergana faciası ile ilgili olarak incelenen 4 gazete içerisindeki haberlerin farklı sayfalarda
yer aldıkları belirlenmiştir. 4 gazetenin 1989 sayılarındaki haberler farklı sayfalarda
yerleşmektedir. Rastlanan haberlerin içerisinde en az kullanılan haber sayfası 8, 11 ve 13.dür (her
üçünde 1 haber kullanılmıştır). Manşette 3 haber, 6.sayfada ise 6 haber yapılmıştır. 3.sayfada 8,
10.sayfada 9, 4.sayfada ise 11 haberin kullanıldığı gözükmektedir. En çok kullanılan haber sayfası
ise 5.dir. Bu sayfada 14 haberin kullanıldığına araştırma sonucu rastlanmıştır.
6 gazetede Fergana Faciası ile ilgili olarak fotoğraf kullanı da incelenmiştir. Gazetelerin
hepsinde konu ile ilgili olarak Ahıska Türklerinin Fergana faciasında çektiği zorluklarla ilgili
dramatik fotoğrafların kullanıldığı görülmüştür. Fotoğraf kullanımı ile ilgili olarak sonuçlara
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dikkat ettiğimizde en az fotoğraf kullanan gazete Türkiye Gazetesidir (1 fotoğraf). Sıralamada
Milliyet Gazetesi 8 fotoğrafla 1., Tercüman 5 fotoğrafla 3., Hürriyet Gazetesi 3 fotoğrafla 3.
Sırada yer almaktadır.
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AHISKA TÜRKLERİNİN HABER AJANSI “AJANS AHISKA”NIN İÇERİK
ANALİZİ
A CONTENT ANALYSIS ON “AJANS AHISKA”, THE NEWS AGENCY OF
MESKHETIAN TURK
Ali KORKMAZ*
Özet
Gelişen teknoloji habercilik anlayışını da değiştirmiştir. İnsanlar artık yoğun olarak haberleri
internet üzerinden almaktadır. Hızlı, etkileşimli ve kolay ulaşılabilirliği sebebiyle internet haberciliği, tüm
dünyada yaygınlaşmıştır. İnternet haberciliğinde, haber ajansları da önemli bir yer tutmaktadır. Yerel,
ulusal ve uluslararası haberlere günün her saati erişilebilmektedir. İnsanlar siyasetten ekonomiye, sanattan
spora her türlü haberlere kolayca ulaşılabilmektedir. Ajanslarda, çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Genel
konularda haber vermenin yanında, siyasal, spor, sanat haber ajansları yanında etnik grupların haber
ajansları da bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Ajans Ahıska Haber’dir. Ajans Ahıska’da, Ahıska
Türklerinin haber kaynağı olmaktadır. Ahıska bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri, Rusya’nın yayılımcı
politikaları sebebiyle önce kendi yurtlarında birçok zulme maruz kalmış, 1944’ten itibaren de yaşadıkları
sürgünlerle türlü acılar yaşamışlardır. Bu makalede Ahıska Türklerinin göç ettikleri sekiz ülkeden biri olan
Türkiye’de, günümüz şartlarında nasıl yaşadıklarını anlatan ve gönüllü yazarlardan oluşan Ahıska Haber
Ajansı’nın seçilen on sekiz haberi, içerik ve söylem analizi teknikleriyle incelenmiştir. Analizlerin
sonucunda, arada kalmışlık durumunda olan Ahıskalıların yaptıkları haberlerde ağırlıklı olarak vatandaşlık
konusu üzeninde durdukları, yakarış ve çözüm bekleme odaklı haber anlayışı benimsedikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Haber Ajansı, Ajans Ahıska, Vatandaşlık, Sürgün.
Abstract
Technologies developments have also changed the approach to news making. Now people mostly
prefer to get news on the net. Internet news making is globally widespread as it is a fast, interactive and
easily attainable way. There is an important place for news agencies in Internet news making. It enables
users to access news on local, national and international issues on a 24/7 basis. People could easily access
to any kind of news ranging from political and economical affairs to art and sports news. The news agencies
could also be classified into several categories. In addition to news agencies providing news on general
issues, there are also those giving news on political, sportive and artistic affairs as well as those focusing
on certain racial communities. One of them is the Ajans Ahıska which is a news source appealing to
Meskhetian Turks. Meskhetian Turks, who live in the Meskhetia region, faced so much cruelty in their own
lands because of Russian diffusion policies, while also living lots of sorrows as a result of exiles going on
since 1944. The study makes content and discourse analysis on 18 news items originating from Ahıska
News Agency which recruit writers on a voluntary basis and giving accounts of how Meskhetian Turks
make a living in today’s conditions in Turkey, one of the eight countries they migrated. It is identified as a
result of analysis that the Meskhetian Turks mostly focus on accounts on citizenship issue adopting a news
approach based on pledging and waiting for solution.
Keywords: Meskhetian Turks, News Agency, Ajans Ahıska, Citizenship, Exile.

1. Giriş
Sovyetler Birliği dağılana kadar Ahıska Türklerinin kim olduğu, Osmanlı-Rus Savaşı ve
Ekim Devrimini takiben Türkiye’ye kaçan Ahıska Türkleri hariç, Türkiye’de çok az kişi
tarafından bilinmekteydi. Ahıska Türkleri 1944 sürgününe kadar, günümüzde Gürcistan sınırları
içinde yer alan Ahıska bölgesinde yaşamıştır. Ahıska, 1829 Edirne Anlaşması ile birlikte Osmanlı
toprağı olmaktan çıkmış ve Rus hâkimiyeti altına girmiştir. 1944 sürgünü sonrası çeşitli Orta Asya
*
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Cumhuriyetlerinde dağınık bir şekilde yaşamak zorunda kalan Ahıska Türklerinin vatanlarına
duydukları özlem Sovyet rejimi boyunca devam etmiş ancak, Ahıska bölgesindeki köylerine
dönebilmek için sürekli mücadele etmelerine karşın günümüze kadar bir sonuç almamışlar
(Aydıngül, 2006: 53–54).
1920’de Gümrü ve 1925’de Kars Antlaşmasıyla Ahıska Bölgesinin yarısı Türkiye, yarısı
da Sovyet Gürcistanı’nının sınırları içinde kalmıştır. Türkiye sınırlarına çok yakın olan Ahıska
Türkleri, ll. Dünya Sovyet lideri Stalin’in talimatı ile 1944 yılında yaşadıkları bölgeden zorla
kopartılarak, Orta Asya ve Kazakistan’a sürgüne gönderilmişlerdir (Feyzullayev, 2003: 75)
Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri’nin bir kısmı 1955 yıllarında SSCB’nin kısmen
gevşeme politikasının ardından Azerbaycan’a göç edenlerden, bir kısmı da Özbekistan’da
Fergana hadisesinden sonra göç etmek durumunda kalarak gelenlerden oluşmaktadır (Erten,
2014: 204).
Ahıska Türklerinin anavatanı günümüzde Gürcistan Cumhuriyetinin güneyinde kalan ve
Türkiye ile ortak sınırlara sahip olan ‘Ahıska Bölgesidir’. 1828 yılına kadar Osmanlı idaresinde
olan Ahıska’nın, Çarlık Rusya’sı tarafından işgal edilmesinin ardından, Ahıska Türkleri için acı,
sürgün ve zulümlerle dolu dönem başlamıştır. 1829 yılında tamamen Rus idaresine bırakılan
Ahıska Bölgesindeki Türkler, eğitimden, haberleşmeden mahrum, yalnızca asgari dini ritüellerini
gerçekleştirebilecek şekilde yaşıyorlardı. Birinci Dünya Savaşının ardından Çarlık Rusya’sının
yıkılması ve Sovyet Rusya Döneminin başlamasıyla, en azından kendi vatanlarında kendi
kültürleriyle yaşayabilen Ahıskalılar için çok daha çileli günler başlamıştır. O güne kadar askere
alınmayan Ahıska Türkleri, silah tutmayı dahi bilmezken savaşa gönderilmiş, kadınlar ise ağır
şartlar altında çalıştırılarak birçoğunun ölümüne sebep olunmuştur.
1944 yılında Stalin’in Ahıskalıları sürgün etmesiyle ise, vatansızlığın ve kötü şartlar altında
-hayvan vagonlarıyla- gerçekleştirilen göçler sırasında ölümlerin yaşandığı günler başlamıştır.
Sürgün edildikleri Özbekistan’da Rusların kışkırtmaları sonucu Özbek Türkleri ile Ahıska
Türkleri kanlı çatışmalar yaşamış ve yeniden yurtsuz kalan Ahıskalılar için acı dolu günler devam
etmiştir. Günümüzde Türkiye dâhil sekiz farklı ülkede yaşayan Ahıska Türkleri her şeye rağmen
kendi vatanlarından kopmuş olmanın üzüntüsü içindedirler.
Bu çalışmada, tamamen gönüllü yazarlar tarafından oluşturulmuş, Ahıskalıların
yaşadıklarını, göç edilen ülkelerdeki vatandaşlık sorunlarını ele alan internet haber sitesi Ahıska
Haber Ajansı’ndan rastgele örnekleme ile seçilen on sekiz haber, nicel ve nitel veri analizi
teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Analizlerin sonucunda, arada kalmışlık durumu içinde olan
Ahıskalıların yaptıkları haberlerde ağırlıklı olarak vatandaşlık konusu üzeninde durdukları,
yakarış ve çözüm bekleme odaklı haber anlayışı benimsedikleri saptanmıştır.
2. Araştırmanın Yöntemi ve Amacı
Çalışmada yöntem olarak haber çözümleme tekniklerinden nicel ve nitel veri analizi
kullanılmıştır. Karasar (2016), araştırmaların salt nicel ya da nitele dayanmadığını, her iki
tekniğinde antropoloji ve psikoloji çalışmaları dışında, hemen tüm araştırmalarda
kullanabileceğini, zira nicel verilerle yapılan çalışmalarda, en azından problemin tanımlanması
ile bulguların yorumlanması aşamalarında nitel verilere ihtiyaç duyulduğunu aktarmaktadır. Bu
hasep ile araştırmada her iki yöntem kullanılmış olup, Ahıska Haber Ajansının sitesinden 20152017 yılları arasında rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen on sekiz haber değerlendirilerek,
uzun yıllardır süre gelen sürgün, yurtsuzlaştırma ve acılarla mücadele etmiş olan Ahıskalıların
günümüz Türkiye’sinde yaşadıklarına ilişkin sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır.
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2.1. İçerik Çözümlemesi
İçerik çözümlemesi literatürde nicel bir araştırma yöntemi şeklinde adlandırılmaktadır.
Metin içinde kullanılan kelimelerin tekrar sayıları, fotoğrafların kullanımında ne kadar yer
kapladığı, başlıklarda ve metinde hangi yazı fontlarının kullanıldığı ve puntoların büyüklüğü
içerik çözümlemesini dâhilindedir. ‘‘Nicel veriler, kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan,
ortak ölçütlerle herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gerçekliklerdir’’ (Karasar, 2016: 172).
İçerik analiz varsayılan aşikâr içeriğin (manifest content) anlamlandırılması çalışmasıdır.
İçerik analizinin sonucu genele uygulanabilir ölçütlerden olmalıdır. İçeriğin anlamından çok
sayısal ve somut yönleri ele alınmaktadır. Ancak anlamı gereği içerik analizi kantitatif içeriğin
elementlerini çağrıştırmaktadır. İçeriğin ilgili yönlerini saymak için bir temel olarak bazı
standart alt bölümlerin kullanması gerekmektedir. İçeriğin alt bölümleri büyükten küçüğe
değişebilir. Dolayısıyla içerik analizi, alan, makale sayısı, temsil cümleler ya da anahtar
kelimeler açısından, gazetenin desteğinin kapsamını belirleyebilir (Berelson, 1952: 135).
İçerik analizi araştırmacı tarafından tanımlanmış araştırma sorusu açısından önem arz
eden anlam içerikleri üzerine odaklanan bir arama sistemidir. Sistematikliği ve nesnelliği ön
planda tutmaktadır. İçerik analizinde metinlerin içerdiği anlamların farklı araştırmacılar
tarafından aynı şekilde okunması ve yorumlanması temel ilkedir. İçerik analizinin konusu dille
inşa edilen, sözlü, yazılı ve sözsüz (mimari yapı gibi) metinlerdir (Gökçe, 2006: 17-19).
İçerik çözümlemesi, çalışmaya iletinin belli alanlarını dâhil eden ve diğerlerini dışarıda
bırakan metinsel çözümlemenin daha edebi biçimleriyle açık bir karşıtlık içerisindedir. İçerik
çözümlemesi bilimsel bir nesnellik iddiasındadır İçerik çözümlemesi özünde iletişimin
düzanlamsal düzeyi ile ilgilenirken, bu düzey içerisindeki değerlerin ve tutumların ifade ediliş
sıklıklarını ve bunlarla ilgili modelleri de ortaya çıkarabilir ve çıkarmaktadır da. İçerik
çözümlemesi bir kültürün tüm ileti sistemi içerisinde gömülü olan değerleri açığa çıkarır;
anlamsal ayrıştırma yöntemi ise bu değerlerin okurda gerçekten yerleşip yerleşmediğini ortaya
koyabilir. İçerik çözümlemesi, ilginç bir biçimde, içerik kadar biçimi araştırmak için de
kullanılabilir ( Fiske, 2003: 177-187).
2.2. Söylem Çözümlemesi
Söylem analizi (discourse analysis) nitel bir çözümlemedir. Metinlerde yer alan sözcüklerin
içerdiği anlamlar üzerinde durulan bu çözümleme birçok teorisyene göre ideolojik temellere sahip
olduğu şeklinde karakterize edilmektedir.
Hall (1997), söylem konusunda dil ve dil kodları üzerinde durarak, her sözcüğün düz
anlamının dışında yan anlama da sahip olduğunu, bu durumda dil ve temsil konusundaki ilişkinin
basit olmadığını, bu yan anlamları/kodları bilmenin sunulan şeyi anlamlandırmada önemli
olduğunu ifade etmektedir.
Söylem (discourse) kısaca bir düşünce biçiminin yazılı ya da sözlü anlatımıdır. Söylem
çözümlemesi (analizi) ise dilbilimle başta tarih ve sosyoloji olmak üzere öteki sosyal bilim
dallarının kaynaşmasından doğmuş bir alandır. Söylem çözümlemesinde sözcükleri cümleler
ve ana söylem üretim koşullarına inilerek, bu koşullar araştırılarak incelenir. Söylem
çözümlemesi metinleri ve sözcükleri bağlamından yalıtarak/onlardan ayırarak yürütülen bir
işlem olmayıp tam tersine sözcükleri ya da metinleri geçerli güç/iktidar ilişkileri ile birlikte
ele alan bir işlemdir. Çıkış noktası medyada yer alan metinler değil, toplumsal yapı ve onun
devinimidir. Söylem çözümlemesi dilbilime, siyaset bilimine, toplumbilime yardımcı bir
daldır (Kazancı, 2002: 81).
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Söylemin üretimi, her toplumda, görevleri onun gücünü ve tehlikelerini önlemek,
bellisiz olagelişini dizginlemek, ağır, korkulu maddiliğini savuşturmak olan birtakım yollarla,
hem denetlenmiş, hem ayıklanmış, hem de örgütlenmiş ve yeniden paylaştırılmıştır. Söylem—
psikanaliz bunu bize gösterdi — arzuyu yalnızca ortaya koyan (veya gizleyen) şey değildir;
aynı zamanda da arzunun nesnesi olan şeydir ve zira —bunu da tarih hiç durmadan bize
öğretiyor—söylem yalnızca kavgaları veya baskı sistemlerini açıklayan şey değil, ama onun
için, onun vasıtasıyla mücadele edilen şey, ele geçirilmeli istenen erktir. Yorum, söylemdeki
rastlantısallığı onu devreye sokarak engeller: metnin kendisinden daha başka bir şeyi
söylemeye de pekâlâ imkân verir, ama şu şartla ki söylenmiş ve bir bakıma tamamlanmış olan,
o metnin kendisi olsun. Açık çeşitlilik, rastlantı, yorumun ilkesi gereği, söylenmiş olma
tehlikesi taşıyan şeyden, yinelemenin sayısına, biçimine, taşıdığı maskeye, onu ortaya çıkaran
fırsata taşınmış olmaktadır (Foucault, 1987: 23-34).
3. Ahıska Türkleri
Ahıska Türklerinin anavatanı Gürcistan Cumhuriyetinin güneyinde kalan ve Türkiye ile
ortak sınırlara sahip olan ‘Ahıska Bölgesi’dir. Burada bulunan Türklere Ahıska Türk’ü
denmesinin sebebi, Gürcüce ‘Yeni Kale’ anlamına gelen Ahıska isminden ileri gelmektedir.
Günümüzde Ahıska bölgesi terimi, 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması ile
sınırlarımız dışında kalan ve Gürcistan’ın Güney-Batı bölgesindeki Adigön, Ahıska,
Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka ile bu idari birimlere bağlı 200’ün üzerinde köyden
oluşan bölgeyi; Ahıska Türkleri, Mesket Türkleri (Meskhetians/Meskhetian
Turks/Meskhetian Muslims) terimleri de bu bölgede yaşarken, 1944 yılında sürgün edilen
ve bir daha bu topraklara dönemeyen Türkleri ifade etmek üzere kullanılır. Ahıska Türkleri
terimi de Mesket Türkleri terimi de etnik adlandırma değildir (Demiray, 2012: 878).
Ahıskalıların anavatanlarından koparılmaları ise Sovyetler Birliği’nin izlediği baskıcı ve
yayılımcı politikada sonucu vuku bulmuş, Rusların zorunlu olarak uyguladıkları göç ve sürgün
politikaları, sürecinde binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.
3.1. Ahıska’nın Stratejik Açıdan Önemi
Selçuklular, Kıpçaklar, Atabeklere ev sahipliği yapan Osmanlı tarafından Fethedilen ve en
nihayetinde Ruslar tarafından ele geçirilen Ahıska Bölgesi en eski Türk Yurtlarından biri olarak
Rusların yayılımcı politikaları sürecinde stratejik bir lokasyon görevi görmüştür.
Ruslar için Kafkasya, Orta Asya ve Uzak Doğudaki sömürgelerden daha önemliydi. Onlara
göre dağların zirvesinde bayraklarının dalgalanması, bir üstünlük sembolü ve büyük devlet
olmanın belirtisiydi. 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. 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
(Zeyrek, 2001: 15-16).
3.2. Rus İşgali ve Sovyet Dönemi
Çıldır Eyaleti’nin başkenti olarak önemli bir kültür ve ticaret şehri olan Ahıska 250 yıl
süren Osmanlı Devleti idaresinin ardından, 1828 yılı yazında Ruslar tarafından işgal edilmiştir.
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İşgalin ardından Rus, Gürcü ve Ermeni ittifakı karşısında yaşanan zorluklar, bölge halkını
Anadolu’ya doğru göçe zorlamış ve yaşanan bu göçlerle bölge Türk nüfusunun bir kısmını
kaybetmiştir.1829’da imzalan Edirne Antlaşması ile Ahıska ve Ahılkelek savaş tazminatı olarak
Ruslara terk edilirken, Kars ve Ardahan’dan itibaren diğer topraklar Osmanlı Devleti’nde
kalıyordur. Böylece Ahıska bölgesinde yaşayan Türk halkı için acı ve katliamlarla dolu hayat
başlamış ve bu durum 1944 sürgününe kadar devam etmiştir( Demiray, 2012: 879).
Rus idaresi yıllarında Türk ahali adeta uyuşturulmuştur. Halkın eğitim önem verilmiyor,
köy mollalarına, sadece yüzünden Kur’an okumanın öğretilmesine müsaade edilerek dinî hayatın
asgari gerekleri seviyesinde bir eğitim yaptırılıyordu. Böylece, kitap, gazete gibi iletişim
araçlarından habersiz kalan halk, dünyada olup bitenleri, Sibirya’ya sürgüne gidip gelenlerden
öğreniyordu. Çar hükûmeti, Müslüman halkı askere almıyor, onun yerine 40 manat para alıyordu.
Silâh tutmasını ve askerlik mesleğini bilmeyen halk, sonraki yıllarda vuku bulan savaşlarda,
bunun acısını çok çekmiştir( Zeyrek, 2001: 23).
Birinci Dünya Harbi’nden sonra Çarlık Rusya’sı yıkılmış, Sovyet dönemi başlamıştı. O
dönemde Gürcistan bölgesinde yer alan birçok Müslüman azınlığa özerklik verilirken,
Ahıskalılara böyle bir imkân tanınmamış, o güne kadar en azından kendi kültürüyle yaşayabilmiş
olan Ahıskalılar artık çok daha sıkıntılı ve acılı bir döneme girmişlerdi.
Kızıl askerlerin halka yaptığı zulümler de çekilmez hâl almıştı. Onlar, kendilerini düşman
ülkesindeymiş gibi görüyor, halka da öyle davranıyorlardı. Meselâ bir asker, kendisine ikinci defa
süt vermek istemeyen bir köylüyü kurşunluyor; bir başkası, kendisine süt bulup getirmeyen köylü
kadını tahkir ediyor; diğeri, Ramazan ayında câmiyi kilitleyerek imamın ezan okumasına mani
oluyor; bir başkası, tek odalı evde yaşayan beş altı kişilik bir ailenin evinde kalmak istiyor ve
bütün bunlar hakaretlerle icra ediliyordu. Kızıl askerlerin kendileri halkın sırtından geçindikleri
gibi atları da tarlaları, bağları, bahçeleri tahrip ediyordu (Zeyrek, 2001: 36).
1927 yılında Ahıska’da kolhozlar kurulmaya başladı. 1921’den 1927’ye kadar geçen bu
süreç içinde Ahıskalıların ileri gelenleri Sovyet yönetimi tarafından hapishanelere atıldı. 1930’lu
yıllarda başlatılan baskı ve şiddet döneminde binlerce aydın ve din adamı ‘Kemalist’ ve
‘PanTürkist’ suçlaması ile evlerinden toplanarak zindana atıldı. Daha sonra Stalin’in de desteğiyle
Gürcü Şovenizmi güçlenerek, Ahıska Türklerinin büyük bölümünün soyadı Gürcüceye çevrildi.
Diğer taraftan bu yıllarda, İkinci Dünya Harbi’nin patlak vermesi, bu harbe Rusya’nın dâhil
olmasıyla birlikte 1938–40 yıllarında Ahıska ve çevresine, Türkiye’ye mücavir-komşu- sınırın
korunması adı altında, on binlerce Sovyet askeri yerleştirildi. 1940 yılına kadar hiç askere
alınmayan Ahıskalılardan birden bire kırk bin civarında kişi Alman cephesine sevk edildi. Askere
sevk edilenlerin kız, gelin ve çocukları Borcom’a demir yolu inşaatından çalıştırdılar. 1944
yılında Borcom’dan Vale’ye döşenen yetmiş kilometrelik demir yolu yapımında binlerce Ahıska
Türkü kötü koşullar sebebiyle hayatını kaybetti (Bayraktar, 1999: 30–31).
3.3. Sürgün Dönemi
Stalin, 1944 yılı sonlarında, yüz binlerce insanı, yerinden yurdundan söküp, açık vagonlara
(General Serov’un hayvan vagonlarına) ve kamyonlara doldurarak Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan ve Sibirya’ya sürdü. Ahıska Türklerinin yüzyıllarca yaşadığı köy ve kasabalara Gürcü
ve Ermeniler doldurdu. Sürgüne gönderilenlerin bir kısmı, sürgün yerlerine varamadan hayatlarını
yitirdiler. Sağ kalanlar da, tarihin en gaddar kahrına uğrayarak, vatanından ilinden ırak, akraba ve
konu komşudan uzak bilinmez köşelerde, her biri bir yerde, esaret cehennemine mahkûm edildiler
(Zeyrek, 2001: 44-45).
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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 imkânından 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).
Bir yandan, Sovyet yönetimi Ahıska Türklerine uyguladığı zulmü ve sürgünü
gerçekleştirmekte, diğer yandan bu uygulamayı ört-bas etmek için çeşitli entrikalar çevirmektedir.
Moskova kaynaklı propaganda odaklarınca, Ahıska Türkleri sürüldükleri yerlere gelmeden önce,
‘Halk Düşmanı, insan eti yiyen’ bir toplum oldukları yönünde kamuoyu oluşturuldu. Bu
propagandadan etkilenen Kazak, Kırgız ve Özbek Türkleri Ahıskalıları hep dışlamışlardır.
Ahıskalılara kan ve din kardeşlerinin bu tavrı, sürgünden daha ağır gelmiştir (Bayraktar, 1999:
47).
3.4. İkinci Sürgün
Rusların bu böl ve yönet politikaları din ve ırk birliğine dayanan söz konusu toplumların
birbirleriyle çatışma içine girmelerine neden olmuştur. Nitekim ‘İkinci Sürgün’ şeklinde de
adlandırılan Fergana Olaylarında Özbekler ve Ahıska Türkleri arasında kanlı bir çatışma tezahür
etmiş, Özbekler Ahıskalıların yeniden yurtsuzlaşmasına sebep olarak, kendi soydaşlarını adeta
katletmişlerdir.
Sovyet yönetimi Gürcistan’a karşı, Özbekistan’da özellikle de Fergana vadisinde
yerleşmiş bulunan Ahıska Türkleri arasında anavatana dönme faaliyetlerinin güçlenmesi için
çalışmıştır. 1989 yılının Haziran ayında Ahıska Türklerinin yoğun olduğu Fergana ‘da Ahıska
Türkleriyle Özbekler arasında olaylar başlamış ve bu olaylar kısa sürede yayılmıştır ve böylece,
Özbekistan’da yüzlerce Ahıska Türkünün evinin yakılıp yıkılması, işkenceye maruz kalması,
insanların ölümü ve yaralanması gibi olaylar sonucunda: 100 binden fazla (sadece Ferganada
20-30 bin) Ahıska Türkü sürgüne tabi tutulmuştur. Böylece binlerce Ahıskalı, Sovyet
askerlerinin eşliğinde Fergana’dan ayrılmıştır. Fergana vadisinde geçen 45 yıl sürgün hayatı da
böylece tamamlanmıştır (Seferov- Akış, 2008: 401).
45 sene dostça, akrabaca yaşayan bu iki toplum arasındaki olumsuz gelişmeler Özbekleri
ve Türkleri hayretler içinde bıraktı, her yerden Ahıskalılar tehdit edilmeye başlandılar, işten
çıkarıldılar, sevilmeyen bir toplum haline geldiler. Ahıskalılara artık süre veriliyordu
Özbekistan’ı terk edeceksiniz diye Haziran 1989’da Ahıska Türklerinin yoğun olduğu Fergana
Bölgesi’nde 14-20 yaşındaki gençlere uyuşturucu, bol miktarda alkol verildi, Ahıskalıların
evlerine kırmızı işaret konuldu. Bu evlerin yakılmasını emredildi, karşılık verenlerin
öldürülmesi istendi. Fergana olayları böylelikle başlamış oldu ve çok hızlı şekilde diğer
bölgelere sıçradı. Binden fazla evin yakılıp yıkılması, 300’den fazla günahsız insanın ölümü,
binlerce kadına, çocuğa ve yaşlıya yapılan işkenceler ile sonuçlanan bu dehşet verici olaylar
Fergana Bölgesi’ndeki 20 bine, Özbekistan’da 100 bine yakın insanın sürgünü ile sonuçlandı
(Agara, 2010).
Günümüzde Ahıska Türkleri; Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkiye,
Kırgızistan, Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna’da yaşamaktadırlar.
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4. Ahıska Haber Ajansı
Ahıska Haber Ajansı, Ahıskalıların göçler ve göç edilen ülkelerdeki yaşadıkları sorunlarla
ilgili haberlerin yapılması amacıyla kurulmuş bir internet haber sitesidir. Kendi ifadeleriyle
vizyonları şu şekildedir: ‘Ajans Ahıska’ internet sitesi kamu yararına faaliyette bulunmakta olup,
‘Künyemizde Yer Alan İsimlerin Tamamı, Herhangi Bir İş Akdi veya Sözleşme Olmaksızın ve
Maddi Kazanç Gözetmeksizin Tamamen
Gönüllü Olarak Katkı Sağlamaktadır’
(ajansahiska.com).
4.1. Haberin İçeriğine İlişkin Kategoriler
4.1.2. Haberde Sık Kullanılan Kavramlar
Günümüzde, özellikle Suriyeli Mülteciler meselesi haberlerde sıkça yer alsa da, Ahıska
Türklerine ilişkin göç, sürgün haberlerinin sayısı çok fazla değildir. Çalışmada spesifik bir
internet haber ajansı olan Ahıska’nın haberlerinde kullanılan kavramlar; Ahıska, Çocuk, Çözüm,
Mağdur, Sorun, Sürgün, Türk ve Vatandaşlık şeklinde kategorize edilerek incelenmiştir.
4.1.3. Haberin Konusu:
Ahıska Haber Ajansı’ndan elde edilen haberler, Ahıska Türklerinin göç, yaşadıkları
sorunlar, vatandaşlık, yurt edinme arayışı konuları üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda
vatandaşlık, eğitim, sağlık, kültür sanat ve diğer şeklinde sınıflandırılarak değerlendirilmiştir.
4.1.4. Haberde Görsel Malzeme Kullanımı:
Haberde fotoğraf, olayın gerçekle ilişkisini, doğruluğunu, objektifliğini kanıtlamaya
yönelik en önemli öğelerden biridir. Gerçeği olduğu gibi yansıttığı düşünülen fotoğraf, haberin
niteliğini, hangi anlamları içerdiğini okuyucuya aktarmaktadır. Bu bağlamda toplu fotoğraflar,
kadınların bulunduğu fotoğraflar, çocukların bulunduğu fotoğraflar ve fotoğraf kullanılmamış
şeklinde kodlama yönergesi oluşturularak değerlendirme yapılmıştır.
5. Araştırmanın Nicel Bulguları
5.1 Haberde Sık Kullanılan Kelimeler
Ahıska

Çocuk

Çözüm

Mağdur

Sorun

Sürgün

Türk

Vatandaşlık

120

21

12

3

23

13

185

29

Tablo 1: Tabloda görüldüğü gibi haber içinde en çok tekrar edilen iki kelime ‘Ahıska’ ve
‘Türk’ kelimeleridir. Bunları takiben vatandaşlık kelimesi üzerinde durulmuştur. Ahıska haber
Ajansı başta da belirtildiği gibi Ahıska haberlerini yapan ve çok aktif bir site olmaması sebebiyle
elde edilen nicel bulgular dar bir skalanın içinde kalmaktadır. Haberlere ilişkin kullanılan sorun
kelimesinin çözüm kelimesinde daha fazla kullanılmış olması, süregelen sorunlar olduğuna işaret
etmektedir.
5.2 Haberin Konusu
Eğitim

Kültür-Sanat

Sağlık

Vatandaşlık

Diğer

2015

-

1

-

2

2

2016

1

1

3

2

-

2017

1

1

-

3

1

Tablo 2: Ahıska Haber Ajansı’nın üç yıllık -2015, 16, 17- yayın periyodu içinde rastgele

658 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)

örneklem yöntemiyle seçilen on sekiz haber; eğitim, kültür-sanat, sağlık, vatandaşlık ve diğer
şeklinde kodlanarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda haberlerde ağırlıklı olarak vatandaşlık
konusunun oluşturduğu saptanmıştır. Diğer kategorilerde ise eşit sayıda haber yapıldığı
görülmektedir. Ahıskalılar içinde bulundukları yurtlaştırma durumu söz konusu olduğundan
dolayı, vatandaşlık haberlerine ağırlık verilmesi olağan bir netice olarak
değerlendirilebilmektedir.
5.3. Haberde Görsel Malzeme Kullanımı
Çocuk Bulunan
Fotoğraflar

Kadın Bulunan
Fotoğraflar

Tekli
Fotoğraflar

Toplu
Fotoğraflar

Fotoğraf
Kullanılmamış

5

2

2

8

1

Tablo 3: Haberlerde ağırlıklı olarak toplu fotoğraflar kullanılmıştır. Bununla birlikte
fotoğrafların kalitesi düşüktür ve sayfada kapladığı alan değişiklik göstermektedir. Genel
anlamda düzensiz bir internet sitesi olan Ajans Ahıska görsel anlamda doyurucu ve düzenli bir
site konumunda değildir.
6. Araştırmanın Nitel Bulguları
Araştırma kapsamında incelenen on sekiz haberin içerdiği anlamlar, aktarmak istediği
mesajlar, bu bağlamda haberlerin retoriği (dili, kelime seçimi ve fotoğraflar) ve haber metinlerinin
başlıkları ile giriş kısımları incelenmiştir. Bu süreçte, haber inşa stratejilerinden meşrulaştırma,
saklama/ kaydırma, birleştirme, bölme, şeyleştirme/somutlaştırma (Kazancı, 2002) dikkate
alınarak değerlendirme yapılmıştır.
6.1 Söylem Çözümlemesine İlişkin Bulgular
6.1.1 Haber Başlıkları
Başlıklarda Ahıska kelimesinin sıklıkla kullanıldığı ilk bakışta görünmektedir.
- Ahıska Türkü çocukların ilk karne heyecanı
- Ahıskalılar çözüm bekliyor
- Beyninde Tümör Bulunan Ahıska Türkü Ameliyat Oldu
- Erzincan’a Gelen 3. Kafile Ahıska Türkleri sağlık taramasından geçiriliyor
- YÖK’ün 3 yıldır Mağdur Ettiği Ahıska Türkü
- Ahıska Türkleri İle “Dini Ev Sohbetleri” Yapılıyor
- Erzincan’a Gelen Ahıska Türkü Çocuklara Türkçe Eğitimi
- Antalya’daki Ahıska Türklerinden Birleşme Kararı
- 17 bin Ahıska Türkü Türk vatandaşı olacak!
- Ölüm Döşeğindeki Ahıska Türkünün Tek İsteği Türk Vatandaşlığı
- Ahıska Türklerinin vatandaşlık sorunu
- Ahıska Türkleri vatandaşlığa geçmek için gün sayıyor
- Akdeniz Avrasya’dan “Bitmeyen Sürgün” Belgeseli
- Ahıskalı Minikler; Networkta memleketim fairde
- Ahlat’ta Ahıska Türklerinin Düğün Heyecanı
- Ahıska Türkleri “öz vatanlarında” ilk cuma namazını kıldı
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-Babası Ölüm Döşeğinde olan bu yavrucağın tek dileği babasının son isteği olan Türk
Vatandaşlığı
- Ahıska Türkü Cihangir Aslan, Yaşı 11, kilosu 14
Ahıska Türkleri üzerine odaklanmış olan Ahıska Haber Ajansı’ndan seçilen haberlerin
haber başlıklarının tamamında görüldüğü gibi, Ahıska kelimesi kullanılmıştır. Başlıklardan
anlaşıldığı üzere, haberlerin içeriklerini Ahıskalıların problemleri ve bulundukları ülke içinde
yaşadıkları yabancılaşma konusu oluşturmaktadır. ‘Mağdur edilen Ahıska Türkü’’, ‘Beyninde
tümör olan Ahıska Türkü’, ‘Ahıska Türklerinin vatandaşlık sorunu’, ‘Ahıskalılar çözüm bekliyor’
haber başlıkları, haberlerin sorun odaklı ve yetkililerden çözüm bekleyen bir anlayışla yazıldığını
ortaya koymaktadır. Vatanından koparılarak göçe zorlanmış toplulukların seslerini duyurma
çabaları- ki ırkdaşı olan insanlara bunu yapıyorlar- son derece tabii bir netice olarak
nitelendirilebilmektedir. Bununla birlikte; ‘...birleşme kararı’, ‘Ahıskalılarla dini ev sohbetleri
yapılıyor’, ‘Ahıska çocuklarına Türkçe eğitim’, ‘karne heyecanı’ şeklindeki başlıklar da, göç
edilen ülkelerdeki insanlar tarafından dışlanmadıklarını ortaya koyarken, bir taraftan da farklı
oldukları, bu sebeple pozitif de olsa bir ayrımcılık durumunun söz konusu olduğu izlenimini
yaratmaktadır. Bu bağlamda başlıkların parçasallaştırma/bölme ve mağduriyeti meşrulaştırma
üzerine kurulu olduğu görülmektedir.
6.1.2. Haber Girişleri
Haber girişleri olayı özetleyen bölümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Haberlerin çoğunda
spot kullanılmadığı ve haberler standart gazete haberi formatının dışında yazıldığı için, haberlerin
ilk paragrafları giriş olarak değerlendirilmiştir.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’dan Türkiye’ye
getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerin çocukları,
Türkiye’de ilk defa karne almanın mutluluğunu yaşadı.
- İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Taş, dernek
yönetimi ve üyeleri ile birlikte Alanyurt Ahıska Sürgün Anıtı’nda basın toplantısı düzenledi.
- Ukrayna’dan Erzincan’a gelen Ahıska Türkeri’nden 57 yaşındaki Ahıskalı vatandaş
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne beyin tümörü ameliyatı oldu. Eski
sağlığına tekrar kavuşan Ahıska Türkü vatandaş yetkililere teşekkür etti.
- Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen 3. Grup
Ahıska Türkü aileler, sağlık taramasından geçirilmeye başlandı. Üzümlü ilçesinde kendileri
için hazırlanan evlere yerleştirilen Ahıska Türkü göçmenlere yönelik sağlık taraması çalışması
başlatıldı. Üzümlü Belediyesine ait otobüslerle 112 Acil Servis binasına götürülen ilk grup
Ahıska Türkü, burada muayene edilerek, kişisel sağlık kartları oluşturuldu
- İstanbul’da Bizim Ahıskalılar Derneği ne Müracaat Eden Rusya Volgagrat İlinde
Yaşarken Türkiye’ye Yerleşmek için gelen Tıp Doktoru olan Dr. Usmancan Malikov Üç
Yıldır yaşadığı Problemi Devlet Yetkililerine Duyuramadı.
- Ukrayna’dan getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü
ailelere, il ve ilçe müftüsünün katılımıyla düzenlenen ev sohbetlerinde dini bilgiler aktarılıyor.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı, Başbakan Davutoğlu’nun koordinasyonunda
Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü
ailelerinin çocuklarına, Türkiye’ye adapte olabilmeleri için ülke kültürü ve Türkçe dersleri
veriliyor
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- Antalya’da yaşayan Ahıskalılar bir araya gelerek “Birlikten güç doğar” sözüne uygun
hareket ederek AKATÜB adı altında birleşme yoluna gittiler.
- Ahıska Türkleri olarak yaklaşık dört yıldır vermiş oldukları vatandaşlık mücadelesinde
neticeye ulaştıklarını ifade eden İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Mehmet Taş, Davutoğlu’nun Balıkesir’de mitinginden Ahıska Türklerine vatandaşlık müjdesi
geldiğini söyledi.
- Rüstem Allazov Kendisi Ahıska Türkü, ölüm döşeğinde, şu an Ankara’da hastanede
yatıyor. 20 aydır kirasını ödeyemiyor çalışamıyor ciğerinin bir tarafı yok. Rüstem Allazov’un
tek isteği ölmeden önce kendisine ve çocuklarına TC vatandaşlığın verilmesi. Bunu hastanede
çektirdiği bir video ile sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali
Yıldırıma duyurmak isteyen Rüstem Allazov’un görüntülerine yürek dayanmadı.
- Milyonlarca Suriyeli’ ye kapılar açıldı ama sayıları sadece binlerle ifade edilen Ahıska
Türkleri’ne yıllardır vatandaşlık hakkı tanınmıyor... Ahıska Türkleri, kendilerine vatandaşlık
hakkı tanıyan yasanın uygulanmamasından şikâyetçi... Kanal B’ye konuşan bir grup Ahıska
Türk’ü, “kendi öz vatanımızda yabancı durumuna sokulduk” diyerek dert yandılar.
- Sonunda Türkiye vatandaşlığına geçecekleri için çok mutlu olduklarını belirten Ahıska
Türkleri, siyasi malzeme konusu yapılmalarına üzülüyor.
- Antalya’da Ahıska Türkü 11 yaşındaki Cihangir Aslan, kas erimesi nedeniyle 14
kiloya kadar düştü. Konuşamayan Cihangir’in yüzünde gülümsemeyse eksik olmuyor.
-Babası Ölüm Döşeğinde olan bu yavrucağın tek dileği babasının son isteği olan Türk
Vatandaşlığı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
koordinasyonunda Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine
yerleştirilen Ahıska Türkleri, yeni memleketlerindeki ilk cuma namazını kıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’dan getirilerek
Bitlis’in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, ilçede ilk düğünlerini yaptı. İlçe halkının
da katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Ahıska Türkleri ise, vatan topraklarında
yaptıkları ilk düğünün mutluluğunu yaşadı.
- Akdeniz Üniversitesinde Avrasya Araştırmaları Topluluğu ev sahipliğinde 16 Mart
2016 tarihinde saat 16.30’da Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda “Bitmeyen Sürgün” isimli
belgesel gösterimi gerçekleştirildi.
- Ahıskalı Minikler; Networkta memleketim fairde; yöresel kıyafetlerini tanıttılar.
Ahıska Haber Ajansı’nın belli bir konuya odaklanmış olması sebebiyle, haberler bir
hikâyeyi anlatıyormuşçasına devam niteliğinde olduğu için, girişlerde daha çok okuyucular
tarafından bilindiği düşünülen konu üzerine yüzeysel girişler yapılmaktadır. Konuların genel
çerçevesi Ahıska Türklerinin yerleşme sorununu ele alması sebebiyle, haber inşa stratejileri
kapsamında değerlendirildiğinde tıpkı başlıklarda olduğu gibi, parçasallaştırma ve mağdurluğu
meşrulaştırmaya yönelik olduğunu görmekteyiz. ‘…Rüstem Allazov’un tek isteği ölmeden önce
kendisine ve çocuklarına TC vatandaşlığın verilmesi’ ifadesine baktığımız zaman Ahıska
Türklerinin Türkiye’yi ne derece sevdiklerini, buraya ait olmak için çaba sarf ettiklerini,
dolayısıyla parçasallaştırılmışlığın ön plana çıkarıldığını görmekteyiz. ‘…Ahıska Türkü
ailelerinin çocuklarına, Türkiye’ye adapte olabilmeleri için ülke kültürü ve Türkçe dersleri
veriliyor’ ile ‘…Ahıska Türkü ailelere, il ve ilçe müftüsünün katılımıyla düzenlenen ev
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sohbetlerinde dini bilgiler aktarılıyor’ ifadeleri yine onlar ve biz parçasallaştırmasının bir örneği
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Haberlerde genel olarak anlatılmak istenen, uzun yıllardır birçok acı ile mücadele etmiş
olan Ahıska Türklerinin vatansızlıktan doğan sorunlarının, vatan arayışları içinde Türkiye’de
yaşadıkları olumlu ve olumsuz gelişmelerin aktarılmaya çalışılmasıdır. ‘‘…kendi öz vatanımızda
yabancı durumuna sokulduk” diyerek dert yandılar’’. , “… vatan topraklarında yaptıkları ilk
düğünün mutluluğunu yaşadı’’ ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, Türkiye Ahıska Türklerinin
kendi vatanları olarak gördüğü bir ülkedir. Ancak ısrarla kullanılan Ahıska Türkü ifadesi bir
ötekileştirme örneği olarak değerlendirilebilir. Zira ne olursa olsun kendi öz vatanlarının dışında
kalan bu insanlar, yakınma ve memnuniyet zıtlıklarıyla seslerini duyurabilmenin bir yolunu
aramış bulunmaktadırlar.
‘…Ahıska Sürgün Anıtı’nda basın toplantısı düzenledi’, ‘… ‘Bitmeyen Sürgün’ isimli
belgesel gösterimi gerçekleştirildi’, ‘…Ahıskalı minikler; New York’ta memleketim fairde;
yöresel kıyafetlerini tanıttılar’ cümleleri, haberlerde Ahıskalıların tarihi, kültürü ve göç ile ilgili
yaşadıklarının canlı tutulması kaygısı güttüğünü çağrıştırmaktadır.
Tüm bunlarla birlikte haber başlıklarında yer almamasına rağmen haber girişlerinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ahıska
Türklerine yönelik gerçekleştirdikleri girişimlere yer verilmektedir. Sık sık kullanılan ‘…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla’ ifadesi, Türkiye’ye siyasi erkler tarafından
istendik ve resmi yollarla geldiklerini, bu bağlamda iltica edenlerle aralarında böyle bir fark
olduğunu vurgulamaya yöneliktir. Sonuçta burası onların kendi vatanıdır ve kendi vatanının
iktidar erkleri tarafından burada yaşamaları istenmektedir. Bu şekilde ülke içinde kendilerini daha
kabullenilmiş biçimde hissetmelerinin sağlanması amaçlanmıştır somutlaştırma yapılmıştır.
6.1.3. Haberlerin Dili ve Kelime Seçimi
Haberlerde kullanılan kelimeler ve haber dili, olayın bağlamını ve içerdiği gerçek mesajı
vurgulamak anlamında kritik olmaktadır. Ajansın ya da gazetenin finans kaynağını, ideolojik
olarak yakın veya uzak durduğu noktaları, haber dili analizi ile anlamak mümkündür.
Ahıska haber ajansı Türkiye için belli bir ideolojiye taraf olmayıp, apolitik bir yaklaşımla,
yakarışları ön plana çıkaran biçimde şekillenmektedir. Öncelikle her haberde yer alan Ahıska
ifadesi bir ayrımcılık durumunu çağrıştırmaktadır. Her ne kadar Türkiye yurt olarak benimsemeye
çalışsalar da, toplumda farklı bir sınıfa konulmuş olduklarını vurgulamaktadırlar. Bu durum
ayrıca olayların dramatize edilmesini de gündeme getirmektedir. Örneğin habercilerin pek çok
kez günlük pratiklerinde kullandıkları ‘yürek dayanmadı’ vb. ifadeler, bir mağduriyeti gözler
önüne sermek amacı gütmektedir.
‘…Eski sağlığına tekrar kavuşan Ahıska Türkü vatandaş yetkililere teşekkür etti’ sözlerine
bakıldığında kendini yabancı hissetme konusu ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de de elbette birçok
vatandaş hasta olduktan sonra kendini iyileştiren doktorlara teşekkür etmektedir ya da yapılan bir
iyilikten ötürü teşekkür etmek son derece doğal bir durumdur. Ancak burada sorunlu olan nokta,
bu teşekkürün habere konu olmasıdır. Kelimenin içerdiği anlam, yapılması gerekenden dolayı
edilen bir teşekkürü değil, bir minnettarlık durumunu vurgulamaktadır. Bu durum biz ve onlar
karşıtlığını dolaşıma sokmaktadır.
‘…Tıp doktoru olan Dr. Usmancan Malikov üç yıldır yaşadığı problemi devlet yetkililerine
duyuramadı’ cümlesindeki dil, olayı sansasyonelleştirmek üzere kurgulanmıştır. Bir tıp doktoru
olan şahıs üç yıldır türlü mağduriyetlerle yaşamış ve devlet yetkilileri kendisini duymadığı için
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sorunları devam etmektedir. Bu sebeple yerleştirilen yıl sayısı ile statüyü vurgulayan doktor
ifadesi olayın vahametini anlatmak üzere seçilmiştir. Doktor ifadesi ile olay yerinden
kaydırılmıştır. Zira ortada bir Ahıska Türkü’nün sorunu onun doktor olmasıyla bağdaştırılmış ve
olay mağduriyetten kaydırılarak meslek sorununa dönüştürülmüştür.
‘…dört yıldır vermiş oldukları vatandaşlık mücadelesi’, ‘…sayıları sadece binlerle ifade
edilen Ahıska Türkleri’ne yıllardır vatandaşlık hakkı tanınmıyor’, ‘…20 aydır kirasını
ödeyemiyor’ ifadeleriyle yine sayısal verilerle olayın gerçekliği sağlamlaştırılmaya çalışılarak
rasyonelleştirme yapılmıştır.
‘…Kendi öz vatanımızda yabancı durumuna sokulduk” diyerek dert yandılar’, ‘…Sonunda
Türkiye vatandaşlığına geçecekleri için çok mutlu olduklarını belirten Ahıska Türkleri’,
‘…Ahıska Türklerine vatandaşlık müjdesi geldiğini söyledi’ ifadeleri Türkiye vatandaşı olup
burada benimsenmenin Ahıska Türkleri için ne derece önemli olduğu vurgulanmak üzere
yazılmıştır. Ardalan bilgisi olarak değerlendirdiğimiz Fergana olaylarının ardından bir ülkede
oranın vatandaşı olarak kabul edilmelerinin kritik değere sahip olduğu da yansıtılmıştır.
Günümüzde hemen her haber sitesinde olduğu gibi, Ajans Ahıska’da da çocuklar üzerinden
duygusallaştırma yapıldığını görmekteyiz. ‘…Ahıskalı Minikler’, ‘…bu yavrucağın tek dileği’,
‘…11 yaşındaki Cihangir Aslan, kas erimesi nedeniyle 14 kiloya kadar düştü. Konuşamayan
Cihangir’in yüzünde gülümsemeyse eksik olmuyor’ şeklinde seçilmiş olan kelimeler çocuk
üzerinden ajitasyon yaparak haberi okutmak amacıyla kullanılmıştır. Bu durum fotoğraflarda
daha ön planda tutularak, olayın vicdanı güdüleyen boyutu artırılmaktadır.
Özellikle dezavantajlı grupların –çocuk, yaşlı, engelli- haberleri yapılırken bu tür
kelimelerin seçilmesi, görmeye alışık olduğumuz bir haber pratiğidir. Sonuçtan anlayacağımız
üzere, belirli bir grubun yaşadığı acıları ve sorunları anlatmak üzere oluşturulmuş Ahıska Haber
Ajansı da, tipik gazetecilik nosyonlarını kullanmakta, ayrımcılığı ve egemen değerleri yeniden
inşa etmektedir.
6.1.4. Fotoğraflar
Haber fotoğrafları gerçeği ve haberin içerdiği anlamları yansıtması noktasında önem arz
etmektedir. Seçilen on sekiz haberde kullanılan fotoğrafların ise, haber ajansının çok da
profesyonel olmaması sebebiyle belli bir mana taşıdığını söylemek güçtür. Başta da belirtildiği
gibi Ahıska Haber Ajansı sadece Ahıska Türklerinin sorunları üzerine yoğunlaşmakta, Türk siyasi
hayatına ilişkin konular üzerinde durmamaktadır.
Kullanılan fotoğraflar, toplu halde pankart açmış Ahıska Türkleri, okulda bulunan
çocuklar, sağlık kontrolü yapılırken hastanede çekilmiş fotoğraflar şeklindedir. Bu açıdan
bakıldığında daha çok yardım ve teşekkür mesajı vermeye yönelik fotoğraflar kullanıldığını
söylemek mümkündür.
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Şekilde görüldüğü gibi, fotoğraf ‘biz Türkiye’ye, bu topraklara aitiz, sizdeniz’ mesajı
vermektedir. Ahıska Türklerine vatandaşlık verileceği haberinde kullanılan bu fotoğraf, zavallı
mülteciler olarak değil, zaten buraya ait olarak yaşayacakları anlamını içermektedir. Burada haber
inşa stratejileri kapsamında birleştirme uygulanmıştır.

Burada kullanılan fotoğraf açıkça olayı dramatize etmek maksadıyla kullanılmıştır.
‘Ölüm döşeğindeki bu adamın isteğini yerine getirin, hali ortada’ diyerek olayı ajite etmenin
fotoğrafa yansımış hali görülmektedir. Diğer fotoğrafta ise aynı haber tekrardan, bu defa çocuk
üzerinden kaydırma/saklama stratejisi uygulanarak yazılmıştır. Olay adamın vatandaşlık isteği
iken, çocuğun babası adına böyle bir rızada bulunması durumu devreye sokulmuş, böylece
hem haber yerinden edilmiş hem de çocuk kullanılarak dramatizasyon yapılmıştır.

Göç eden Ahıskalıların yaşadıkları ülke veya idari yerleşim birimlerine göre sosyal,
kültürel ve eğitimle ilgili birçok problemleri doğal olarak ortaya çıkmaktadır (Seferov-Akış,
2008: 398). Haberlerde yer alan eğitim ve sağlık ile ilgili konular da bu durumlar hakkında bilgi
vermektedir. Yukarıdaki görseller, eğitimde ve sağlıkta sorunların çözüldüğünü, okullarda
çocukların mutlu olduğunu, hastanelerde iyi hizmet verildiğini kısaca dezavantajlı grup olan
Ahıskalılara değer verildiğini aktarmak üzere habere yerleştirilmiştir. Bu fotoğraflara
bakıldığında bir memnuniyet -beyaz- propagandası yapıldığı ve birleştirme tekniğinin
uygulandığı görülmektedir.
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Ahıska Haber Ajansı, haberlerinde çoğunlukla topluluk halinde bulunulan kareleri
kullanmıştır. Burada yabancı kalınmış bir bölgede birlik içinde olarak sağlam durma anlayışı
yansıtılmış olacak ki, haberlerin içeriğinde de toplu bir çözüm beklendiği yazmaktadır. Haberlerin
birinde yer alan birlikten güç doğar ifadesinden hatırlayacağımız üzere, birliğin parçalanmanın
önüne geçeceği mesajı verilmiş, bununla birlikte geçmişte acılara şahit olmuş bir grup insanın
ortak yaşanmışlık zemininde birleşerek bir arada bulunmalarının zorunluluğu üzerinde
durulmuştur.
Fotoğraflarda ön plana çıkarılan Türk bayrağı, “biz Türk vatandaşıyız, bu bayrak da bu
vatan da bizim” imajını vermek üzere vurgulanmıştır. Burada birleştirme mesajı verilerek tarihe
atıfta bulunulmaktadır.
Dini sohbetlerin yapıldığı ev ile camide namaz kılan insanların fotoğraflarının kullanılması,
İslamiyet’e dair değerlerin vurgulanmasını sağlamıştır. Ahıska Haber Ajansı daha önce de
belirtildiği gibi siyasi partiler arasında taraf ya da muhalif bir pozisyonda bulunmamaktadır ancak
dini içerikli haberlerin yapılmış olması, daha muhafazakâr düşüncede olduklarını ortaya
koymaktadır.
Seçilen haberlerin fotoğraflarında, kadınların yalnızca iki kere yer almış olması, grup
halinde genellikle orta yaşlı erkeklerin seçilmesi durumu erkek egemen yapının vurgulandığını
da göstermektedir. Erilliğin ön plana çıkarıldığı fotoğraflar, Ahıskalı kadınların ikinci plana
itildiğini, belli bir yaşın üzerindeki erkeklerin daha değerli olduğu düşüncesini canlı tutmaktadır.
Bu durumda içinde bulunulan konum ne olursa olsun –savaş, göç, felaket…- toplumsal cinsiyet
rollerinin sürekli olarak yeniden inşa edildiğini görmekteyiz.

Çocukların yer aldığı fotoğraflar değerlendirildiğinde, toplumlarda eksik yurttaş olarak
görülen çocuklar üzerinden sömürü yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Hemen her krizde, savaşta,
felakette çocukların fotoğraflarının kullanılması alışıldık bir durumdur. Bu gibi durumlarda
toplumun eksik yurttaşı olan çocuklar, savunmasızlık, güçsüzlük, çaresizlik nosyonları ima
edilerek, vicdani duygular sömürülmektedir. Ajans Ahıska’nın haber fotoğrafında yer alan,
babasının kucağında son derece mazlum bir halde bakan erkek çocuğu dramatizasyonun bir
örneğidir. Babasının Türkiye’de vatandaşlık almak için yakarışta bulunduğu röportajda çocuğun
bakışı gerçekten de müşkül durumda olan bir gruba ne olursa olsun yardım edilmesi gerektiği
düşüncesine yol açmaktadır. Bu durum olayın
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Bir diğer fotoğrafta karne alan çocuklar sınıf içinde mutlu bir şekilde temsil edilmektedir.
Bu da, teşekkür mahiyetinde çocukların kullanılması durumunu ortaya koymaktadır. Haberin
içeriğini çocukların karne almasını oluşturmuş olsa da, neticede çocuklar üzerinden yapılan
haberle, olay daha duygusal hale getirilmiştir. İnsanların duygulularını sarsacak olan
dramatizasyon, sansasyonelleştirme gibi olgular habercilerin pragmatist bakış açılarına göre
tasarlanmaktadır.
Bunların yanı sıra, haberlerde kullanılan görsellerin gerçekten sıralanan amaçlarla
düzenlenmiş olduğunu düşünmek, fotoğrafların rastgeleliği ve özensizliği göz önünde
bulundurulduğunda pek de kolay olmamaktadır.
Sonuç
Ahıskalılar tarihsel süreçte göç, sürgün, dışlanma, yurtsuzlaştırma gibi son derece acı
veren olaylara tanık olmuş insanlar olarak bugün, en azından kendi yurtları saydıkları, aynı
soydan oldukları Türkiye’de tam bir yurttaş şeklinde yaşamak için çaba sarf etmektedirler.
Ahıska Haber Ajansının incelenen on sekiz haberinde durum açık şekilde görülmektedir.
Haber çözümlemelerinin sonucunda ulaşılan bulgular, bir taraftan basmakalıp (streotype)
yargılarla gündelik habercilik pratiklerinde olan haber inşa stratejilerini gerçekleştirerek daha
çok okunmayı hedeflerken, diğer taraftan Ahıskalılara yönelik yapılan haberlerle Türkiye
içinde yaşama koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşlık almak konusunda siyasi erkelere karşı
medyanın tahakkümünü kullanmakta, olumlu sonuçları haberleştirerek, Türkiye hükümetine
karşı yakınlık duyan kamuoyu oluşturmaktadırlar. Birçok ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmış
Ahıskalılar, bu şiddetin üzerinden yıllar geçmiş dahi olsa etkilerini yaşamlarında hissetmekte
ve bunun dönüştürülebilmesi için mücadele etmektedirler.
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SİNEMAYA AHISKA VE AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN MÜLTECİ
KADERLERİNDEKİ BENZERLİĞİN YANSIMASI
REFLECTION OF REFUGEE DESTINY OF MESKHETIAN AND AZERBAIJANI
TURKS AT THE MOVIE
Samira RZAYEVA*
Özet
XX. yüzyılda tarihin en trajik sayfaları türk milletinin mülteci ve zorunlu göçmen yaşamı ile ilgili
olmuştur. 1944 yılında Stalin’in emriyle Kırım Türkleri, Balkarlar, Karaçaylar gibi Ahıska Türkleri de
kendi vatanlarından göç ettirilerek sürülmüşlerdi. Zorlu yollarda hastalıktan, kederden, azaptan, sürülme
acılarından binlerce Ahıska türkü öldü, tüm siyasi haklardan yoksun bırakıldı.
Aynı kaderi Azerbaycan Türkleri de çeşitli dönemlerde seri olarak yaşamışlardı. 1948-1953
yıllarında Stalin’in emriyle Azerbaycanlıların Ermenistan’dan bir sonraki toplu sınırdışı edilme süreci
gerçekleştirilmiştir.
Sovyet yönetiminin çeşitli bölgelerinde, nitekim Kafkasya’da Azerbaycan, ermeni, gürci ve diğer
halkları birbirine karşı kışkırtmak politikası çar Rusyası`nın amaçlı politikasının devamı idi. Bu politika
merkeze rus olmayan halklar, özellikle de müslüman ve türkler üzerinde kendi hakim konumunu korumak
için gerekliydi.
1988 yılı sonlarında Ermenistanda artık bir kişi bile Azerbaycanlı kalmamıştır. Ermeni-Rus vahşeti
ile büyük bir ulus kendi ata yurdundan, sahip oldukları topraklarından sürülmüşlerdi.
Politika kurbanına çevrilen Türk milletinin bir sonraki sınırdışı edilmeleri süreci Karabağ’da
gerçekleşti. Azerbaycanlılar ve diğer Türkler yaşayan toprakların işgali hesabına “Büyük Ermenistan”
devleti kurmak hastası olan Ermeniler kendilerinin hiçbir zaman mümkün olmayacak amaçlarına ulaşmak
için tüm araçları kullanarak insanlık dışı Hocalı katliamını yaptılar ve bir milyon üzerinde insan mülteci
olmuştur.
Son zamanlar sürülme, mülteci yaşamı konusu sinemada da kullanılmaktadır. Bu olayları anlatan
filmlerde zarar görmüş, vatanından, yaşadığı topraklardan göç ettirilerek kaderlerine mültecilik yazısı
yazılmış her insanın psikolojik durumu sinema yönetemi ile yansıtılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahıska türkleri, mültecilik, Azerbaycan, Karabağ, sinema
Abstract
Most tragedy of history pages of XX century regard with migration and internally deprivation of the
Turkish nation. According to Stalin`s order, dated 1944, Meskhetian Turks were also deprived from their
motherland like Crimean Turks, Balkars, Garachays. Thousands of Meskhetian Turks died due to the
diseases, troubles, pains of exile in the ways. Meskhetian Turks died and deprived from all political rights.
Azerbaijani Turks also survived the same destiny in different time spans. According to Stalin`s order
next mass deportation of Azerbaijani Turks from Armenia happened 1948-1953.
Confrontation of Azerbaijanians, Armenians and other nations in different regions, as well as, in
Caucasus, made by Soviet Authority, was continuation of the targeted politics of Char Russia. This policy
is necessary for protection of the dominant authority on non-russian nations, especially, Muslims and Turks
at the Center.
There was no even one Azerbaijanian in Armenian at the late 1988s. Big-scale nation was banished
from motherland at the result of atrocity of Armenians and Russians.
Next migration of Turks, who became sacrifice, realized in Karabakh. Armenians, who caught to
disease of making “Great Armenian” at the expense of the lands, where live Turkish nations, committed
*
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Khojali genocide, which could not be imagine by the human mind, using all possible measures in order to
achieve impossible target ever and more than one million people became refugees.
Exile and escape are reflected in movies for the last times. Psychological condition of each person
with destiny of exile and refugee, deprived from land of residence, motherland, injured, devoted to these
tragedies is reflected in method of cinematographic in these movies.
Keywords: Meskhetian Turks, refugee, Azerbaijan, Karabakh, movies.

Giriş
XIX yüzyılın başlarından itibaren kendi yurtlarından çıkarılan, tarihi ve yaşadıkları
toprakları ellerinden alınan Kırım, Ahıska ve Azerbaycan Türklerinin, Çerkeslerin, Karaçayların,
Balkarların, Çeçenlerin, Kalmıkların ortak facielerini yaşamayan hiçbir halk bunun acısını
algılayamaz.
Göç, sürgün, mülecilik kavramları birebir bu olguyla karşılaşmamış bir insanın kafasında
çok soyut anlam ve imgeleri barındırır. Sanatın her türün kullanarak bu acıyı yaşamayanlara
yansıtmak mümkün ola bilir. Örneğin, literatürde, heykel, resim, müzikdə vb. Sanatın diger dalı
olan sinemadan söz etmişken yalnız bir film her kesi bu konunun içine çeker ve göç etmenin
yada ettirilmenin bir çok insanın yaşamında nasıl trajik sonuçlara yol açtığının farkına varılır.
Son zamanlarda sinemaya sürgün ya da sınır dışı edilme konulu filmler, belgeseller dahil
edildi. Sınır dışı edilme ve göçü anlatan filmlerde zarar görmüş, vatanından, yaşadığı topraklardan
sürülerek kaderlerine mültecilik yazısı yazılmış her insanın psikolojik durumu sinema yönetemi
ile yansıtılmıştır.
A. Ahıska Türklerinin Sürgün Kaderleri Filmlerde
“Büyük Sürgün Kafkasya”, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı 2015 yapımı
mini Türk dizisidir. Dizideki olaylar 1944 yılında gerçekleşiyor. “Yaşananlardan esinlenerek
kurgulanan “Büyük Sürgün Kafkasya” dizisinin ana teması İkinci Dünya Savaşı sürecinde
yaşanan Ahıska sürgünü olmakla birlikte, bu dönemde yaşananların her iki sınır bölgesindeki
insanlara bıraktığı acı izleri anlatmaktadır. “Büyük Sürgün Kafkasya” dizi filminin senaryosu,
Fırat Sunel’e ait “Salkım Söğütlerin Gölgesinde” ve Gürsel Balcı’ya ait “Sınırdaki Sır”
romanlarından esinlenerek kurgulanmıştır”. (Bayraktar, 2016)
Her iki romandan serbest olarak uyarlanan dizinin senaryosu Ali Can Yaraş ve Özge
Efendioğlu tarafından kaleme alındı. Çekimleri Makedonya’da gerçekleşen “Büyük Sürgün
Kafkasya”, Ahıska Türklerinin trajik hikayesidir.
“Her iki roman, İkinci Dünya Savaşı döneminin siyasi gerçeklerini ortaya koymakla
birlikte bölge insanının yaşadığı zorlu şartları konu edinmektedir. Tarihi olayların insani
boyutunu dile getiren her iki yazılı eserin beyaz perdeye taşınması hiç şüphesiz ki biz muhatapları
açısından büyük memnuniyet verici bir durumdur.” (Bayraktar, 2016)
Ahıska Türkleri’nin dramatik hikâyesinin anlatıldığı dört bölümlük dizinin oyuncu
kadrosunda Elif Atakan, Nilüfer Açıklan, Ertan Saban, Tolga Sarıtaş ve Luran Ahmeti gibi
oyuncular yer alıyor. “1944 Ahıska sürgün sürecinde vatanından, köyünden, evinden,
kardeşinden, hanımından, evladından ve sevgilisinden ayrılan insanların acıklı, dramatik
durumlarını yansıtmaya çalışan bir dizi film ortaya çıkmıştır.” (Bayraktar, 2016)
Dizide bir kaç kez küçük Ömerden duyması bile acı veren: “Biz Kafkasyadaya yaşayan
sahipsiz, unutulmuş bir halkız. Biz Ahıska türkleriyiz. Biz yavaş-yavaş, ama kesin biçimde
anıların sisli gölgelerinde kayıp olub gittik” sözleri durumun ciddiyetini ortaya koyur.
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2013 yılında yayınlanan yönetmenliği Orhan İlimdaroğlu, yapımı Olgun Sarıkamış’a ait
“Dönüş” belgesel filmi Ahıska’da doğmuş büyümüş sürgün sonrası yıllar sonra vatanına
kavuşmuş, Ahıska sürgününün canlı tanıkları olan Afide nine ile Seyfet dede’nin hazin ve sevinç
dolu vatana dönüş hikayelerini konu alan kısa belgesel filmidir.
2015 yılında bir diger belgesel “Ahiska Türklerinin sürgün treni” yayınlandı. Gazi
Universitesi öğretim görevlisi Yunus Zeyrek ve sürgünün tanıkları Yaşar Güneş, Fevliya
Nargüzel, Reşidof Teyfik Müktesimoğlu tarafından sürgün sırasında ve sürgünden sonrakı
yaşananlar anlatılıyor.Kendi bileklerinin zahmeti ile yaptıkları tren yolu ölüme yolculuğa götürdü
Ahıskalıları. Yaşar Güneş’in “Ahıskalılar çalışıyorlar. Onlarda bir tane bile dilenci yoktur”
diyerek ağlaması en etkileyici karelerdir.
“Ahıska Türkleri – Sürgün” yönetmen ve senaryo Kemal Mizam’a ait belgesel filmi
Ahıskanın tarihi, sürgün ve ondan sonrakı olayları anlatıyor. Spiker metninde duyurulan tarih
İkinci Cihan Harbi’nde Stalin Ahıska’nın eli silah tutan gençlerini Almanlara karşı savaşa
sürerken geride kalan analarını babalarını, eşlerini ve çocuklarını 1944 yılında, bir gece yarısı
hayvan taşınan yük vagonlarına doldurarak kanlı bir yolculuğa çıkardığı gerçekliktir.
Yönetmenliğini ve oyunculuğunu Ali Terlanoğlununu yaptığı “Garibam bu vatanda”
filminde savaştan evine dönen iki askeri anlatıyor. “Gaziler, köylerine döndüklerinde kimseyi
bulamadılar. Boş evler, kimsesiz sokaklar, başıboş köpekler, yabanileşmiş kedilerle karşılaştılar.
Onlar vatan için savaşırken, kanlarını canlarını verirken, vatanları, ana yurtları Ahıska’da,
köylerinde bıraktıkları anneleri, babaları, çocukları, kadınları sürgün edilmişti. Böylece savaştaki
ödüllerini almış oluyorlardı! Artık vatan yoktu. Bu defa onlar, aylarca yakınlarını aramak zorunda
kalacaklardı.” (Zeyrek, 2001, s.54)
“Ahıska Türkleri – Belgesel” – TRT Avaz, “Ahıska Ömür Dediğin” isimli belgesel
bölümü, “Ahıska Türkleri – Zagatala”/Azerbaycan vb. belgesel filmlerinde Ahıska Türklerinin
vatandan uzaklaştırılarak sürgünü, mültecilik konusu ana temadır.
B. Azerbaycan Türklerinin Karabağ Kaybı ve Mültecilik Yazısı
Kızıl Ordu’nun başkomutanı Stalin’in sert politikası yüzünden bir sonrakı sürgüne maruz
kalan Azerbaycan türkleri olmuşlar. “Tarihi bir gerçektir ki, şimdi Ermenistan denilen arazi
Azerbaycan’ın tarihi toprakları - Azerbaycan Türkler’inin tarihi etnik toprakları olmuştur. 1828
yılı Türkmençay anlaşmasından sonra bu araziye toplu şekilde aktarılan Ermeniler Rus
İmparatorluğu’na güvenerek yerli halkı - Azerbaycan Türklerini sıkıştırarak sınırdışı etmeye
başlamışlardır. Bu süreç yıllarca devam etmiş, nihayet ağır, dayanılmaz saldırılarla karşılaşan
nüfus 1988 yılı sonlarında kendi tarihi-etnik topraklarından tamamen sınır dışı edilmişler.”
(Binnetova, 2005, s.475)
“1988 yılı sonlarında eski Erivan xanlığında artık bir kişi bile Azerbaycan türkü kalmadı.
Ermeni-Rus vahşeti ile büyük bir oba öz ata yurlarından, Dede Korkut’tan beri sahip oldukları
topraklarından kovuldular: Yollarda karda-kıyamette, kol ve bacakları sakat oldu, tüm
varidatlarını kaybettiler, bir nesilin yarısından yarısı kaldı, yürekleri üzülmüş halde gelip
Azerbaycan’a ulaştılar.” (Binnetova, 2005, s.373)
“Sürgün, göç, yurt özlemi, kariblik konusu maalesef geçen yüzyılın sonlarında Karabağ
savaşı ile ilgili yeniden güncellendi. XX yüzyılın sonlarında soydaşlarımız Dağlık Karabağ ve
çevre bölgelerden, ayrıca, Batı Azerbaycan’dan bu arazilere çar İmparatorluğu tarafından
“Ermeni idari birimi” Bolşevik rejimi tarafından ise “Ermenistan SSC” adıyla kurulan sözde
kurum (ve sonraki “Ermenistan Cumhuriyeti”) tarafından Sovyet yönetiminin desteği ve
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doğrudan katılımı ile artık devlet düzeyinde toplu göç ettirilmeye başlandı ve bu süreç 1980’lerin
sonlarında - 90’lı yılların başlarında tamamlandı.” (Hacılı, 2014, s. 11)
1997 yılında yönetmen Vaqif Mustafayevin “Her şey iyiye doğru” adlı kısametraj filminde
Ermenistan’dan göç etdirilmiş Azerbaycan türkünün ailesinin birçoklarına sıradan görünen, fakat
yaşadığı topraklardan sürülen insanların günlük yaşamı yansımıştır. Müzisyen olan bu aile
epizotta olsa da filmde dikkat çekir. Hatta filmde böyle bir söhbet geçiyor: “O (ermeni) burda
yaşamış, ben orada - Ermenistan’da”. Filmin konusu yeryüzünde yaşanan bütün savaşların
aleyhine itiraz gibi geliyor. Film savaşın işlediği acı gerçeği yansır. “Vaqif Mustafayev her şeyde
ışık, iyilik arayan sanatçıdır. O, kendi halkının düştüğü beladan yakın zamanlarda iyilikle
kurtaracağına emindir. Sanat eserlerinde her şeyi tam açıklamak belki hiç lazım değil, böylece,
“Her şey iyiye doğru” deyimi çok maksatları açıklar ve izleyici gizli gerçeğin nerede olduğunu
anlar”. (Mükerremoğlu, 2013, s.4)
Dağlık Karabağ sorununa ilişkin filmler Azerbaycan sinema sanatında XX yüzyılın
sonlarında ortaya çıkmış ve uzmanların daima ilgi odağı olmuştur. “Ciddi gerçek ve belgeler
esasında XX yüzyılın 90’lı yıllarından başlayarak, Ermeni milliyetçiliğinin kökleri ve olayların
gelişme süreci dikkatle izlenmiş, Ermeni tecavüzcülerinin yaptıkları vahşetler, görülmemiş
soykırımlar zengin belgeler ve gerçekler esasında öğrenilmiştir”. (Aliyev, 2005, s.8)
Karabağ Savaşı’nın ilk yıllarında yönetmen ve aktör Ceyhun Mirzeyevin “Feryat” filmi Karabağ Savaşı, Hocalı katliamı, genel olarak savaşın dahşetlerinin en etkili görsel çözümüne
adanmış bir filmdir. Karabağ savaşında esir düşmüş kahramanın hayatından bahseden “Feryat”
filminde geçen olaylar gerçekliği temsil eder. Gerçek olaylar esasında qurgulanmış ve
kahramanlığı, cesurluğu, mertliği ile izleyici sevgisi kazanmış “Feryat” filminin baş kahramanı
Ermenilere esir düşer ve uzun işgəncələrdən sonra Ermeni esiri ile değiştirilir. Hayati gerçekleri
yansıtan filmi seyreden izleyici, bu gerçekleri fark ederek düşmana karşı mücadele azmi ile
heyecanlanır.
Yönetmen Oruc Qurbanovun, senarist
Nüşabe Mammadova ve Eldeniz Quliyevin
konu ile ilgili bir sonraki ekran eseri “Haray” filmidir. “Haray”, 1992’de Karabağ Savaşı sırasında
gerçekleşen Hocalı Katliamını anlatan filmdir. “Azerbaycanfilm” tarafından 1993 yılında
yapılmıştır. Hocalı Katliamı sırasında burada biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk düşman
kuşatmasından sağ kurtulmak için soğuk kış gününde zor şartlar altında kaçmaya çalışmaktadır.
Bu sırada düşmanların başta anneleri olmak üzere Hocalı halkına yaptığı işkencelere şahit
olmaktadırlar. Bir süre sonra sıcak çatışmaya da katılan kardeşler en sonunda kurtuluşu
kendilerini dağın tepesinden atmakta görürler. “Filmde oyunculuk yapan çocuklar ve toplu
sahnelerin katılımcıları toplu katliamdan kurtulmuş hocalıların olması ekran olaylarının gerçeğe
yaklaşmasında müstesna önem arz etmekle birlikte, karlı kış mevsiminin ayazlı, soğuk gece
çekimlerinde yer alanların fedakarlığının göstergesidir.” (Dadaşov, 2009, s.424)
2007 yılında Natiq Rasulzadenin senaryosu esasında yönetmen Elxan Qasımovun “Biz
döneceğiz” filminde Karabağ Savaşı bir çocuğun dilinden anlatılıyor. Savaşın tüm dehşetleri bu
küçük çocuğun gözü önünde gerçekleşmiştir. Azerbaycan topraklarının işgali, Hocalı faciası,
Ermenilerin yaptıkları katliamlar, Karabağ savaşının feci sonuçları, mülteci-göçmen kaderinin
zor anları filmin ana temasıdır. Erken yaşta “Babasını, dedesini, bacısını, kardeşini - yakınlarını
kaybetmiş, omuzlarına mülteci hayatının ağır yükü düşmüş” Zakir Qasımovun (Pervaz İbrahimli)
payına ise bu savaştan hayatın siyah yüzü ve anıların acısı kalmış. (Dadaşov, 2009, s.448) Filmin
kahramanının babası Hocalı katliamı sırasında öldürüldü. Güzel sesi olan bu genç Müzik
Akademisi’ne gitmeyi planlasa da, fikrini değiştirir ve vatanın kurtuluşu için Askeri Akademi’ye
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okumaya gidiyor.
Sonuçta her birimizin kalbinde kutsal bir duygu - vatana olan sevgi duygusu, vatan sevgisi
yaşıyor. Her kes bu dünyaya geldiği anda ilk olarak annesini görüyorsa, ilk kademlerini vatan
toprağına atıyor ve toprak sevgisinin hararetini de bu zaman duyuyor. Bu hararet zaman geçtikçe
o kadar artıyor ki, insan bir an bile vatansız yaşayamıyor. Vatan hasreti ile kavrulan tüm insanların
ana vatanına, kadem bastıkları topraklara kavuşmasını dileriz. Son olarak fikrimi Solmaz Şirin’in
siir dizeleri ile bitirmek istiyorum.
Garip yerde şah olsan da, canın çekir Vatan odu.
En lezzetli tat alsan da, başka tattır Vatan tadı.
Mişk-enber içre olsan da, burnun çekir Vatan etri.
Yüz yad satır, söz görsen de, sana doğma Vatan satrı.
Yolun hamar, düz olsa da, gözün çekir Vatan yolu.
Cebinə var, pul dolsa da, gönlün, gözün Vatan dolu.
Özün cismən yad ölkədə, ruhun, elin Vatandadır.
Bilirsen ki, sən ölende, son menzilin Vatandadır.
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KİŞİLERARASI ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ:
AHISKA TÜRKLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
DETERMINATION OF INTERPERSONAL CONFLICT RESOLUTION METHODS: A
STUDY ON AHISKA TURKS
Fatma YILMAZ
Kevser ŞENOCAK
Esra ÖZKAN PİR
Özet
Bireyler yaşamları süresince sosyal bir etkileşim içinde birçok farklı olay ile karşılaşabilmektedirler
ve bu durumlarda her insan birbirinden değişik tepkiler vermektedir. Kişiler arasında birçok sebepten dolayı
çeşitli çatışmalar meydana gelebilmektedir. Çatışma bireylerin farklı değerler, ilgi, ihtiyaç ve görüşler
konusunda yaşadıkları bir gerginlik ve anlaşmazlık durumudur. Bu çalışmanın amacı kişilerarası çatışma
çözme biçimlerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda araştırmanın örneklemini Erzincan-Üzümlü ilçesinde
bulunan Ahıska Türkleri oluşturmaktadır. Araştırmaya 300 kişi katılmış olup araştırmaya katılanlara 38
soru yöneltilmiştir. Çalışma kapsamındaki çatışma çözme yöntemleri bütünleştirme, uyma, uzlaşma,
hükmetme ve kaçınma şeklinde beş farklı boyuttan meydana gelmektedir. Çatışma çözme yöntemlerine
ilişkin literatür taramasından ardından uygulanan anketlerden elde edilen veriler SPSS paket programı ile
değerlendirilmiştir. Veriler Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Tukey HSD Testi, bağımsız
örneklemler t-testi teknikleriyle analiz edilmiş olup bu sonuçlara göre Ahıska Türklerinin çatışma çözme
yöntemlerine ilişkin farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çatışma, Çatışma Çözme Yöntemleri, Ahıska Türkleri
Abstract
Individuals may encounter many different events in a social interaction during their lifetime and
each person may react differently in such situations. Various conflicts can arise among persons due to many
reasons. Conflict is a state of tension and/or dispute which individuals experience about different values,
interests, needs and opinions. The purpose of this study is to determine the ways of interpersonal conflict
resolution. In this context, the sample of the research is consisted of Ahiska Turks residing in Üzümlü,
Erzincan. 38 questions were asked to be replied by 300 people participating in this study. Conflict resolution
methods in the scope of the study are comprised of five different dimensions as integration, compliance,
consensus, domination and avoidance. The data obtained from the questionnaires after the literature search
on conflict resolution methods were evaluated through the SPSS package program. The data obtained were
analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey HSD test, independent samples t-test and
according to the results different findings have been gained regarding the conflict resolution methods of
Ahiska Turks.
Keywords: Conflict, Conflict Resolution Methods, Ahiska Turks

1. Giriş
İnsanların bir arada yaşadığı her yerde çatışma kaçınılmaz bir durum olmaktadır. Kişiler,
örgütler ve gruplar kendi hedeflerini başarıyla gerçekleştirmek için mücadele ederken sürekli
olarak bir etkileşim halinde olmaktadırlar. Bu etkileşim esnasında taraflar arasındaki mevcut
ilişkilerde, tutarsızlık ve uyuşmazlıklar taraflar arasında çatışmayı oluşturmaktadırlar. Çatışma
psikolojik bir durum olarak kişinin içinde ya da kişiler arasında en az iki farklı uyuşmazlığın
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meydana gelmesi şeklinde tanımlanabilir (Tabak ve Koprak, 2007: 326). Çatışma en temelde bir
problemden ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bireyin çatışma çözme yönünde ki davranışları
bireyin probleme olan bakış açısıyla ilgilidir. Bazı bireyler çatışmadan kaçınır ve çatışmayla
yüzleşmek istemezler, kimileri öfke ve saldırganlık barındıran davranışlar gösterirler, kimileri ise
sebep olan problemi çözebilmek için iletişim kurmaya çalışırlar. Bu mevcut durum bireyin
çatışma çözmeye yönelik sahip olduğu problem çözebilme yaklaşımının bireyin çatışmayı ne
derecede başarılı olarak çözüme kavuşturacağının bir göstergesidir. Bu sebeple bireyin sahip
olduğu problem çözebilme yetisi büyük önem teşkil etmektedir. Problem çözebilme yalnızca
çatışma söz konusu olduğunda değil, bireyin tüm yaşamı boyunca gerekli ve önemli bir beceridir.
Tarihte uzun dönemler zulüm görmüş ve sonrasında da vatanından uzakta yaşamak zorunda
bırakılmış Ahıska Türkleri dünya da dört bir tarafa sürüklenmişlerdir. Ahıska Türkiye’nin
kuzeydoğusunda bulunan, Ardahan ilimizle sınırı olan, şimdiki Gürcistan sınırlarına dahil olan,
eski bir Türk vatanının merkezidir. Gürcistan’ın Acaristan bölgesi ile Ermenistan arasında
bulunan, coğrafi şekilde geniş bir bölgeye yayılan Ahıska, Ardahan, Posof ve Çıldır ile ortak
sınırdadır. Türk Dünyasında adeta öksüz bir çocuk gibi nitelendirilebilecek Ahıska Türklerinin
tarihi çok dramatik ve acılı olaylarla doludur. Anayurtlarından istemeyerek göç etmek zorunda
bırakılan ve birçok ülkeye dağılan Ahıska Türkleri devlet kuramamış, vatanlarına hasret kalmış
ve çoğunlukla bütünlüğü bozulmuş aileleriyle farklı ülkelerde sürgün yaşamlarına devam
etmektedirler. Devlet vasıtasıyla meydana getirilen istihdam ve yerlerinin değiştirilmesi durumu
yaşayan, içlerine kapanık bir toplum niteliği sergileye Ahıskalılar, Erzincan’da uyum problemleri
yaşamalarına rağmen, Türkiye’yi kendilerinin vatanı gibi gördüklerini belirtmektedirler.
Yapmış olduğumuz araştırma evrenini 2016 yılında Erzincan ilinde yaşayan yaklaşık 1904
Ahıska Türkü oluşturmaktadır. Araştırma evreninin bütününe ulaşma zorluğu dikkate alınarak,
tesadüfi örnekler (random) seçilerek çalışma evreni oluşturulmuştur. Araştırma sonunda 360
kişiye anket uygulanmıştır. Erzincan ilinde bulunan Ahıska Türklerinin çatışma çözme
yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmış bu çalışmada, anketlerle elde edilen veriler bilgisayar
ortamında SPSS programı kullanılarak çözümlendirilmiştir. Araştırmamızın ilk kısmında
çatışmanın tanımı, çatışma nedenleri, çatışma çeşitleri ve çatışma çözme yöntemlerinden
bahsedilmiş olup ikinci bölümünde Ahıska Türklerinin çatışma çözme yöntemlerine yönelik
yapılan çalışma sonrası elde edilen bulgular ifade edilmiştir.
2. Kavramsal Çerçeve
2. 1. Çatışmanın Tanımı ve Çeşitleri
Çatışma hayatın vazgeçilmez ve olması muhtemel bir unsurudur. Çatışmalar olmadan
değişme ve gelişme yaşanamamaktadır. Bu sebeple yapıcı olarak nitelendirilen çatışma
yöntemlerini uygulama yeteneği kazanabilmek çok önemlidir (Taştan, 2010).
Çatışma, bir veya birden fazla bireyin ortak bir konu hakkında yaşanılan doğal bir gerginlik
veya anlaşmazlık durumudur (Öner, 2004, s. 192).
Çatışma gruplar veya bireyler arasındaki bakış açılarının farklılığından ortaya çıkarak
meydana gelen, taraflardan birisinin kazanırken bir diğerinin kaybedebilmesine sebep olan,
huzursuzluk, sıkıntı, stres, kavga ve düşmanlık gibi olumsuz olabilecek davranış şekillerine sebep
olan sosyal bir olgu şeklinde ifade edilebilmektedir (Akkirman, 1998, s. 1).
Çatışma uyumsuz hedefler, kıt kaynaklar yada bunları elde edebilmek için ihtiyaç duyulan
güç kaynakları sebebiyle bireyler yada gruplar arasında oluşan rekabetten meydana gelmektedir.
Aynı zamanda bu durum kişilerin hedef, güç ve kaynak ile alakalı farkındalıkları ya da algıları ile
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tanımlanabilir ve bu kişiler ve kültürleri arasında farklılıklar ortaya çıkartabilir (Avruch, 2004, s.
1).
Bireylerarası çatışma aynı zamanda aynı ihtiyaca ve isteğe sahip olma durumunda meydana
gelen bir olgudur. Bundan dolayı çatışma; ihtiyaçlarda, isteklerde ve amaçlarda uyuşmama olarak
da ifade edilebilmektedir. Bireylerarası meydana gelen çatışmaların, bireylerin amaçlarına
ulaşmak için ortaya koydukları atılımları ve eylemleri, bir diğer bireyin amaçlarına ulaşmasına
engel olduğunda meydana geldiği ifade edilmektedir (Türnüklü, ve Şahin 2004, s. 46). Çatışma
bir bireyin hayatının doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır ve bireyin kendisini olumlu olarak
değiştirebilmesi için fırsat niteliğinde olabilmektedir (Yavuzer vd., 2013, s. 428).
Kişilerin benzeyen olaylara farklı tepkiler verdiği, birbirine benzeyen olaylar hakkında
birbirinden değişik stratejiler belirledikleri ve aynı hedefe varmak için birbirinden değişik
yöntemleri kullandıkları görülmektedir. Bu durumun başlıca nedenlerinden birinin de bireysel
özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu farklılıklar bir taraftan
gelişmenin ve yeniliğin dinamosu şeklinde ifade edilirken bir taraftan da farklı tutum ve
beklentilerden meydana gelen çatışmaların da kaynağını oluşturabilmektedirler. Kişilerin değişik
tutum ve beklentilere sahip olması bir taraftan değişik davranışların ve düşüncelerin özünü
oluştururken, bir taraftan da çatışmaların kaynağını oluşturabilmektedir (Tekin, vd., 2012, s.
4612).
Çatışma,aynı zamanda iki yada daha fazla birey arasında değerler, düşünceler ve
duygulardaki değişikliklerden meydana gelen iç uyumsuzluk şeklinde nitelendirilebilir (Tekin,
vd., 2012, s. 4612)
Bir birey hayatı boyunca birçok değişik kişiyle iletişim halinde olan sosyal bir canlıdır. Bu
iletişimde olma durumunda kişiler arasında farklı sebeplerden ötürü çatışma meydana
gelebilmektedir. Çatışma bir bireyin hayatının ve sahip olduğu ilişkilerin vazgeçilmez bir
parçasıdır. Bireyler hayatları boyunca, iş yerinde, evde, okulda, sokakta çatışma sebepleriyle karşı
karşıya kalabilirler. Bir bireyin yüzleşmek durumunda kaldığı çatışmalar, bireysel ve bireyler
arası çatışmalar olarak iki şekilde ifade edilebilir. Bireysel çatışma, çatışan farklı güdü ve
amaçların aynı anda meydana gelmesi ile bireyin içinde yaşadığı çatışmadır. Bireyler arası
çatışma ise, iki yada daha fazla kişi arasında meydana gelen çatışmadır (Cahn, 1990, s. 1).
2.2. Çatışmaların Nedenleri
Bireylerarası çatışmaların sebepleri değişik algı, duygu, biliş, bilinçdışı ihtiyaçlar, kültürel
faktörlerden, iletişim yetenekleri gibi bireysel faktörlerden, fiziksel ve sosyal çevrelerden, rol
farklılıklarından meydana gelebilir. Kişiler bütün bu özellikler açısından birbirlerinden değişik
olduklarından çatışma kaçınılmaz hale gelmektedir (Çıtak ve Çam, 2011, s. 165).
Kişiler ve gruplar arasında meydana gelen çatışmaları algılama şekli bütün kültürlerde
farklı olmaktadır. Bazı zamanlarda aynı toplum içindeki kişiler bile değişik çatışma algıları ve
farklı çözüm yöntemleri geliştirebilmektedirler. Dil, uyruk ya da etnik köken, sosyoekonomik
özellikler ve değişik coğrafik bölgeler sebebiyle bu farklılıklar oluşabilmektedirler. Toplumda ne
kadar farklılık ve karmaşıklık varsa o kadar çok algı farkı ortaya çıkacaktır. Bunların hepsi kendi
farklılığını yani kültürünü meydana getirmektedir (Avruch, 2004, s. 5).
Çatışmanın sebepleri 3 başlık altında incelemiştir. Bunlar: Farklı değerler, karşılanmayan
temel gereksinimler ve sınırlı kaynaklardır (Ateş, 2014, s. 7):
1. Farklı Değerler: Herkesin değerleri diğerine göre farklılık göstermektedir. Sahip olunan
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faklı değerler, farklı ihtiyaç ve isteklere sebep olabilmektedirler. Bireylerin değerleri farklılık
gösterdikçe kişiler arasında çatışma meydana gelebilmekte ve çatışmayı bireysel saldırı şeklide
algılayabilmektedirler. Bu nedenle çözümü en karmaşık olan çatışma sebebidir.
2. Karşılanmayan Temel Gereksinimler: Özgürlük, ait olma, eğlence ve güç gibi psikolojik
ihtiyaçlardır. Kişiler bu ihtiyaçlarını tatmin ederken diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına
engel teşkil edebilmektedirler.
3. Sınırlı Kaynaklar: Para, zaman ve mal gibi kaynakların sınırsız olmaması bireyler arası
çatışma meydana getirebilmektedir.
Bireylerarası çatışmaların, bireylerin amaçlarına erişmek için meydana getirdikleri
eylemleri bir başka bireyin amaçlarına erişebilmesini engellediğinde meydana çıktığı ifade
edilmektedir. Bu sebeple bireylerarası çatışmalar toplumsal hayatın doğal ve doğal olduğu kadar
da vazgeçilmez bir unsurudur (Turnuklu ve Şahin, 2004, s. 46).
2.3.

Çatışma Türleri

Çatışma türleri genel olarak çatışmaların düzeylerine ve kaynaklarına göre iki başlık
halinde sınıflandırılmaktadır (Karip, 2003, s. 20).
2.3.1. Kaynaklarına Yönelik Çatışma Türleri
Çatışmalar, çatışmaya sebebiyet veren, çatışmadan önce meydana gelen şartlarla alakalı
olarak sınıflandırılabilir. Düşünce, değer ve duygulardaki değişiklikler çatışmaya sebep olabilir.
Çatışmanındaha iyi ifade edilebilmesi ve çözümlenebilmesi için kaynaklarına göre
gruplandırılabilir (Karip, 2003, s. 22):
1. Değer Çatışması: İdeolojilerin farklılığından kaynaklanan çatışma olarak da ifade edilen
bu çatışma da değerlerin ve ideolojilerin uyum sağlayamaması ve belirli bir konuda değişik
fikirlerden dolayı müşterek bir fikir oluşturulamamasından ötürü meydana gelen çatışmadır.
2. Duyuşsal Çatışma: Psikolojik çatışma olarak da ifade edilebilen çatışma şekli olan bu
çatışmada konu olan tarafların herhangi bir konuda aynı ortamda olduklarında veya çalışırken
duygularında uyumsuzluk ortaya çıkabilir ve bu uyumsuzluk da duygulara yönelik bir çatışmaya
sebep olur.
3.Bilişsel Çatışma: Algılama, yargı ve düşüncelerde ki değişikliklerden ötürü bilişsel
çatışma meydana gelir. Bu tip çatışmada benzer veya aynı anlama gelen bilgi bireyler arasında
farklı yorumlanmaktadır.
4. Çıkar Çatışması: Kıt olan kaynaklardan ötürü kimin bu kaynaklardan ne miktarda hisse
alacağı, hangi metodun paylaşımla alakalı sorunun çözülmesinde kullanılacağıyla alakalı
uyuşmazlık mevcuttur ve bu sorun da tarafların arasında çatışma meydana gelmesine neden olur.
5. Temel (Esas) Çatışma: Bir mevzuda esas olarak meydana gelen çatışmalardır. İş veya
Görevle alakalı konularında ortaya çıkan çatışmalarda bilgi üzerinde fikir ayrılıklarının söz
konusu olmasından sebeple ortaya çıkan çatışmadır.
6. Amaç Çatışması: İstenilen hedefler sebebiyle uyuşmazlık meydana gelir. Kısmen
olabileceği gibi tamamen anlaşılamaması da söz konusu olabilir.
7. Yanlış Atfedilen Çatışma: Bilginin eksik olması ya da yanlışlıkla çatışmaların
sebeplerinin yanlış kişilere atfedilmesiyle meydana gelir.
8. Cezalandırıcı Çatışma: Bu çatışmaların amacı karşı tarafa olabildiğince fazla zarar
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verebilmektir.
9. Yanlış Yöneltilen Çatışma: Bu çatışma çeşidinde konu olan taraflar kötü duygularını ve
öfkelerini çatışmanın dışından bir bireye yönlendirirler.
10. Kurumsallaşmış ya da kurumsallaşmamış çatışmalar: Kurumsallaşmış olan
çatışmalarda konu olabilecek ve yararlanılacak kurallar daha önceden ortaya konulabilmektedir
ve net bir şekilde ifade edilir bu sebeple davranışlar daha önceden tahmin edilebilir.
Kurumsallaşmamış olan çatışmalarda ise kurallar önceden belirlenmemiştir ve ilişkiler sürekli
değildir.
11. Gerçekçi ya da gerçekçi olmayan çatışma: Çatışmanın değerler, amaçlar, yöntemler ve
görev açısından gerçekçi nedene sahip olan çatışmalar gerçekçi, duyarsızlık, gerilimi
azaltmaktan, düşmanlığı ifade etmek gibi ihtiyaç veya hatadan kaynaklanır ve rasyonel bir nedene
dayanmaz ise gerçekçi olmayan çatışma ortaya çıkar.
2.3.2. Çatışma Düzeylerine Göre Çatışma Türleri
Çatışma seviyelerine göre kişisel çatışma, kişilerarası çatışma, grup içi ve gruplar arası
çatışma şeklinde ele alınmıştır. Bireyin kendi içinde olan çatışmaları içsel çelişkileri
barındırırken, bireyler arası çatışmalar iki taraf arasındaki uyumsuzlukları, gruplar arası
çatışmalar ise grubun içindeki ya da iki grup arasındaki uyumsuzlukları barındırmaktadır (Karip,
2003, s 24).
Kişisel Çatışma; Kişisel çatışmayı kaçınma yaklaşma çatışması, yaklaşma-yaklaşma
çatışması, kaçınma-kaçınma çatışması şeklinde üçe ayrılabilir (Atkinson, 2002, s. 493):
a) Kaçınma-Kaçınma Çatışması: Bireyin olumsuz bir sonuç doğuracak iki tane alternatifin
arasında kaldığı zaman yüzleştiği çatışmalardır.
b) Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması: Bireylerin olumlu bir sonuç ortaya koyacak iki tane
alternatifiçerisinden seçimdebulunmak mecburiyetinde olduğu zaman meydana gelen çatışmadır.
c).Kaçınma-Yaklaşma Çatışması: Bireyin olumsuz veya olumlu yönler açısından tercihte
bulunamadığı bir amaç karşısında kaldığı zaman meydana gelen çatışmadır.
Bireyler Arası Çatışma; kişiler arasındaki çatışmalar, bireylerin belli bir alternatif
konusunda uzlaşamamaları ve anlaşamamaları neticesinde meydana gelmektedir ve iki ya da daha
fazla bireyin anlaşmazlığa düştüğü durumlarda ortaya çıkar (Koçel, 1972, s. 18). Bu tarz
çatışmalarda, çatışmayla karşı karşıya kalan taraflardan biri diğer tarafı ikna yoluna giderek veya
güç kullanarak çatışmadan üstün çıkmayı deneyebilir.Bu tarz durumlarda biri diğerinin üstünde
üstünlük kurmaya çalışmaktadır. Bazı durumlarda çatışmanın içindeki bir tarafçatışmadan
kaçmak isteyebilir veya kendisinin ihtiyaç ve isteklerinden feragat ederek karşıda ki tarafın
şartlarını kabul etmek durumunda kalır (Rahim, 2001, s. 193).
Grup İçi Çatışma; gruplar içerisinde amaç, görev veya prosedür benzeri konularda
anlaşılamadığı durumlarda grubun içerisinde çatışma durumu söz konusu olmaktadır. Grubun
içerisinde mevcut grup üyeleri arasında çatışma olabileceği gibi grup üyeleri ve lider arasında da
çatışma söz konusu olabilmektedir (Karip, 2003, s. 25).
Gruplar Arası Çatışma; bir organizasyon içerisinde ki farklı bölüm veya birimler arasında
ortaya çıkan çatışma çeşididir. Bu tarz çatışmalar genellikle yönetim kademesinin devreye
girmesiyle çözümlenir. Ayrıca grupların arasında bu tarz çatışmaları çözmek için ön yargıların
iletişim vasıtasıyla azaltılması çok önemli bir etkendir (Jones, 2004, s. 52).
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2.4. Çatışma Çözme Yöntemleri
İki birey veya grup arasında, hatta kişinin kendi içinde bile olabilecek kaçınılmaz
çatışmaların olumsuz mu yoksa olumlu mu çözüme kavuşturulduğu bu konunun en önemli
kısmını meydana getirmektedir (Atıcı, 2008, s. 26).
Çatışma tek başına olumsuz veya olumlu olamaz. Çatışmayı olumsuz veya olumlu sonuca
kavuşturan çatışma karşısında verilen tepkiler yada çatışmayı yönetmek için kullanılan
yöntemlerdir (Boutler, vd., 1995, s. 116).
Bireylerarası çatışmalar ile başa çıkabilmek için ortaya konulmuş yöntemler incelendiğinde
bunların genellikle ikili veya beşli modeller arasında sıraya konulduğunu, benzer ve farklı fikirleri
içerdiği görülmektedir. Deutsch (1949) çatışma konusunda ilk kez ikili rekabet-işbirliği modelini
ortaya koymuştur. Bir diğer ikili model Knudson ve ark. (1980) önermiş olduğu kaçınma- çatışma
ile meşgul olma modelidir. Deutsch ve ark. çatışma yönetimi içinde işbirlikçi bir ilişkinin
rekabetçi bir ilişkiden daha fazla etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Onlara göre
işbirlikçi ilişki yönetimi, rekabetçi bir ilişkinin yönetiminden daha fazla işlevsel sonuçlar
doğurmaktadırlar (Rahim, 2001).
Putnam ve Wilson (1982), bireylerarasında meydana gelen çatışmaları çözmek için
geliştirdikleri örgütsel çatışma iletişimi ölçeğinde çözüm yönelimli olma (entegre olma), karşı
karşıya gelmeme (naziklik), denetim (hükmetme) boyutlarını içine alan üçlü model ortaya
koymuşlardır. Lawrence ve Lorsch (1967) yüzleşme, yumuşatma ve zorlama boyutlarını içeren
üçlü bir model önermişlerdir. Çatışma çözümleme hakkında bir diğer model BillinghamandSack
(1987)’in şiddet, sözel saldırı ve akıl yürütme boyutlarını içeren üçlü modeldir. Pruitt (1983),
yapılan çalışmalardan esinlenerek münakaşa etmek, hareketsizlik, problem çözme ve kar elde
etme boyutlarını içeren dörtlü bir model önermiştir (Rahim, 2001). Bir diğer dörtlü model Kurdek
(1994) tarafından oluşturulan uyma, geri çekilme, çarpışma ve problem çözme boyutlarını içeren
modeldir. Çatışmalar ile ilgili ortaya konulan beşli modeller ise, Blake ve Mouton (1964)’in
problem çözme, uzlaşma, yumuşatma, geri çekilme ve zorlama boyutlarını içeren model, Follett
(1940)’in önerdiği uzlaşma, hükmetme, kaçınma, bastırma, tamamlama boyutlarını içeren model,
Thomas (1976)’ın uzlaşma, rekabet, kaçınma, uyumlu olma ve işbirliği yapma boyutlarını içeren
model ve son olarak Rahim (1983)’ün uzlaşma, hükmetme, kaçınma, nazik olma, tamamlama
boyutlarını içeren modeldir (Rahim, 2001).
Ortaya konulan bu çeşitli çatışma çözme yöntemlerine yönelik literatürde daha fazla üç
başlıca çatışma çözme yöntemi üzerinde durulmaktadır. Bu yöntemler yıkıcı hükmedici
stratejiler, işbirliğine yönelik bütünleştirici ve yapıcı problem çözme stratejileri ve kaçınma
stratejileridir (Turnuklu ve Sahin, 2004, s. 47).
3. Yöntem
Çalışmanın amacı; Erzincan ilinin Üzümlü ilçesinde ikamet etmekte olan Ahıska
Türklerinin çatışma çözme yöntemlerinin belirlenmesidir. Ahıska Türklerinin demografik
özellikleri ile çatışma çözme yöntemleri üzerine SPSS paket programı kullanılarak analizler
yapılmıştır. Mevcut araştırmanın çalışma grubu 2017 yılında Erzincan’da ikamet eden Ahıska
Türklerinden oluşmaktadır. Araştırmaya toplam 300 kişi katılmıştır.
Araştırmanın Varsayımları; en uygun ölçme araçlarının kullanılan “çatışma çözme stilleri”
ölçeği olduğu varsayılmaktadır. Anketi dolduran katılımcılar samimi görüşlerini yansıtmışlardır.
Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir.
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Araştırmanın Sınırlılıklar; araştırma 2017 yılında Erzincan ili Üzümlü ilçesinde ikamet
etmekte olan Ahıska Türkleri ile sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı 9’u demografik olmak
üzere toplam 38 soru ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler anket tekniği ile elde
edilmiştir. Ankette ilk olarak demografik değişkenler ardından da çatışma çözme yöntemlerini
ölçmek amacıyla ölçek kullanılmıştır. Bozoğlan’ın 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğu doktora
tezinden elde edilen çatışma çözme stilleri formu beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar;
bütünleştirme, uyma, uzlaşma, hükmetme ve kaçınmadır. Mevcut ölçeğin cevap kategorisi 5’li
likert tipi ölçek derecelemesine tabi tutulmuştur ve bu kategoriler (1) “kesinlikle katılmıyorum”
(5) “kesinlikle katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir.
3.1. Bulgular
Tablo 1’de araştırmada yer alan Ahıska Türklerinin demografik bilgilerine yer verilmiştir.
Tablo 1. Ankete Katılan Ahıska Türklerinin Demografik Dağılımları
Frekans

Yüzde (%)

Kadın

197

65,7

Erkek

103

34,3

Evli

202

67,3

Bekar

98

32,7

18-30

125

41,7

31-43

118

39,3

44 ve üzeri

57

19,0

Çalışıyor

162

54,0

Çalışmıyor

138

46,0

1-3

75

25,0

4-6

195

65,0

7 ve üzeri

30

10,0

0

92

30,7

1-3

146

48,7

4-6

59

19,7

7 ve üzeri

3

1,0

Günlük yaşamda Hangi Dil
Kullanılmakta
Türkçe

182

60,7

Rusça

102

34,0

İngilizce

16

5,3

Toplam

300

100,0

Cinsiyet

Medeni Durum

Yaş

Çalışma Durumu

Aile İçinde Kaç Kişi Yaşıyor

Çocuk Sayısı

Tablo 1 incelendiğinde; ankete katılan Ahıska Türklerinin %65,7’si kadın ve %34,3’ü
erkektir; %67,3’ü evli iken %32,7’si bekardır; %41,7’si 18-30 yaş aralığında, %39,3’ü 31-43 yaş
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aralığında ve %19,0’ı 44 yaş ve üzerindedir; %54’ü çalışmakta ev %46’sı çalışmamaktadır. %25’i
ailede 1-3 kişi arasında yaşamakta, %65’i ailede 4-6 kişi arasında ve %10’u ailede 7 kişi ve
üzerinde yaşamaktadır; %30,7’sinin hiç çocuğu yoktur, %48,7’sinin 1-3 arasında çocuğu,
%19,7’sinin 4 ila 6 çocuğu varken %1’inin ise 7 ve üzerinde çocuğu vardır; günlük konuşma dili
olarak ise katılımcıların %60,7’si Türkçe, %34’ü .Rusça ve %5,3’ü İngilizce dilini
kullanmaktadırlar.
Tablo 2. Ahıska Türklerinin Cinsiyetleri ile Çatışma Çözme Yöntemleri ve Alt
Boyutlarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Değişken

Cinsiyet

N

Bütünleştirme

Kadın

197

23,5178

Erkek

103

21,7087

Kadın

197

17,1624

Erkek

103

16,4369

Kadın

197

19,0406

Erkek

103

18,6311

Kadın

197

22,5381

Erkek

103

23,0680

Kadın

197

20,0254

Erkek

103

20,3689

Uyma
Uzlaşma
Hükmetme
Kaçınma

𝐗̅

t

p

3,063

,002

1,871

,062

1,090

,277

-1,536

,126

-,785

,433

Tablo 2’de %95 güven düzeyinde Ahıska Türklerinin cinsiyetleri ile çatışma çözme
yöntemleri arasındaki analizine ilişkin t-testi sonuçlarına göre katılımcılardan kadınların
erkeklere göre çatışma çözme yöntemi olarak bütünleştirme yolunu kullandıkları ortaya çıkmıştır.
Diğer yöntemler arasında cinsiyet ile ilgili anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Tablo 3. Ahıska Türklerinin Medeni Durumları ile Çatışma Çözme Yöntemleri ve Alt
Boyutlarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Değişken

Medeni Durum

N

Bütünleştirme

Evli

202

22,7376

Bekar

98

23,2245

Evli

202

16,6287

Bekar

98

17,5000

Evli

202

18,8168

Bekar

98

19,0714

Evli

202

22,5396

Bekar

98

23,0918

Evli

202

19,7030

Bekar

98

21,0510

Uyma
Uzlaşma
Hükmetme
Kaçınma

𝐗̅

t

p

-,797

,426

-2,225

,027

-,658

,512

-1,863

,064

-3,089

,002

Tablo 3’te katılımcıların medeni durumları ile çatışma çözme yöntemlerine ilişkin t-testi
sonuçlarına göre; bekar katılımcıların çatışma çözme yöntemleri olarak uyma ve kaçınma
yöntemlerini kullandıkları sonucuna varılmıştır.
Tablo 4. Ahıska Türklerinin Yaşları ile Çatışma Çözme Yöntemleri Alt Boyutlarına İlişkin
Anova Analizi Sonuçları
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Değişken

Yaş

Bütünleştirme

18-30

22,3520

31-43

23,5339

44 ve üzeri

22,7719

18-30

16,5200

31-43

17,6525

44 ve üzeri

16,2456

18-30

18,8320

31-43

19,5932

44 ve üzeri

17,6140

18-30

22,9040

31-43

22,5847

44 ve üzeri

22,5965

18-30

20,2480

31-43

20,4068

44 ve üzeri

19,3684

Uyma

Uzlaşma

Hükmetme

Kaçınma

𝐗̅

p

Post
Hoc
Karşılaştırması

F

0,171

-

1,779

,005

31-43 > 18-30

5,486

18-30 > 44 ve
üzeri
,000

31-43 > 18-30
18-30 > 44 ve
üzeri

8,263

,636

-

,454

,184

-

1,702

Tablo 4 incelendiğinde uyma ve uzlaşma yöntemlerinde p<0,05 bulunmuştur böylece
%95 güven düzeyinde katılımcıları yaşları ile uyma ve uzlaşma yöntemleri arasında anlamlı
bir fark vardır. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını anlamak için ortalamalara bakılmış
ve 31-43 yaş arasındakiler 18-30 yaş arasındakilere göre daha çok uyma ve uzlaşma eğilimi;
18-30 yaş arasındakiler de 44 yaş ve üzerindekilere göre daha çok uyma ve uzlaşma eğilimi
göstermektedirler.
Tablo 5. Çocuk Sayısı ile Çatışma Çözme Yöntemleri Alt Boyutlarına İlişkin Anova
Analizi Sonuçları
Değişken

Çocuk
Sayısı

Bütünleştirme

0

22,6630

1-3

22,6164

4-6

23,8983

7 ve üzeri

24,0000

0

16,1196

1-3

17,3288

1-3>4-6

4-6

17,0169

4-6>0

7 ve üzeri

19,0000

0

19,1304

1-3

18,8356

4-6

18,8983

7 ve üzeri

15,0000

0

21,3478

1-3

22,0890

4-6>1-3

4-6

23,2881

1-3>0

Uyma

Uzlaşma

Hükmetme

𝐗̅

p

Post
Hoc
Karşılaştırması

F

,353

-

1,091

,023

7ve üzeri>1-3

3,219

,150

-

1,786

,002

7ve üzeri>4-6

4,939
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Kaçınma

7 ve üzeri

23,8000

0

20,5978

1-3

19,8014

0>4-6

4-6

20,0339

4-6>1-3

7 ve üzeri

25,0000

,039

7ve üzeri>0

2,824

Tablo 5 incelendiğinde çocuk sayısı değişkenine göre anova analizi yapılmış ve 7 ve üzeri
çocuğa sahip olanların çatışma çözmede uyma, hükmetme ve kaçınma yöntemlerini kullandıkları
görülmüştür.
Tablo 6. Kullanılan Dil ile Çatışma Çözme Yöntemleri Alt Boyutlarına İlişkin Anova
Analizi Sonuçları
Değişken

Kullanılan
Dil

Bütünleştirme

Türkçe

22,1868

Rusça

23,6863

İngilizce

25,9375

Türkçe

16,8571

Rusça

16,6667

İngilizce

19,1250

Türkçe

18,8077

Rusça

19,2451

İngilizce

17,7500

Türkçe

22,6319

Rusça

22,7549

İngilizce

23,5000

Türkçe

20,5055

Rusça

18,8235

İngilizce

24,4375

Uyma

Uzlaşma

Hükmetme

Kaçınma

𝐗̅

p

Post
Hoc
Karşılaştırması

F

,002

İngilizce>Rusça

6,479

Rusça>Türkçe
,015

İngilizce>Türkçe

4,237

Türkçe > Rusça
,163

-

1,823

,495

-

,705

,000

İngilizce>Türkçe

21,893

Türkçe > Rusça

Tablo 6’da katılımcıların günlük kullandıkları dil ile çatışma çözme yöntemleri ilişkisine
ait sonuçlar verilmiştir ve günlük yaşamlarında İngilizceyi kullananlar çatışma çözme yöntemleri
olarak bütünleştirme, uyma ve kaçınma davranışını göstermektedirler.
Sonuç
Kadınların erkeklere göre çatışma çözme yöntemi olarak bütünleştirme yolunu
kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bekar katılımcıların çatışma çözme yöntemleri olarak uyma ve
kaçınma yöntemlerini kullandıkları sonucuna varılmıştır. 31-43 yaş arasındakiler 18-30 yaş
arasındakilere göre daha çok uyma ve uzlaşma eğilimi; 18-30 yaş arasındakiler de 44 yaş ve
üzerindekilere göre daha çok uyma ve uzlaşma eğilimi göstermektedirler. 7 ve üzeri çocuğa sahip
olanların çatışma çözmede uyma, hükmetme ve kaçınma yöntemlerini kullandıkları görülmüştür.
Günlük yaşamlarında İngilizceyi kullananlar çatışma çözme yöntemleri olarak bütünleştirme,
uyma ve kaçınma davranışını göstermektedirler. Ahıska Türklerinin çalışma durumları ile çatışma
çözme yöntemleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Bunların dışında bireysel gelişmeyi, psikolojik olarak olgunlaşmayı, sorunların farkına
varabilmeyi ve daha da iyi çözümler ortaya çıkarabilmeyi sağlar (Karip, 2003).
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Çatışmanın olumlu sonuçlar meydana getirebilmesi konu olan tarafların arasında güven ve
saygının olmasıyla iyi bir iletişime sahip olmalarına bağlıdır (Karip, 2003, s. 36).
Ortaya çıkan çatışmalarda her zaman hem olumlu hem de olumsuz sonuçların ortaya
çıkması mümkündür. Çatışmaya konu olan tarafların arasında iletişimin sınırlı ve eksik olduğu,
gerçekte olan duygu, düşünce, niyet ve amaçlarını sakladıkları çatışmalarda, çatışmanın yaşandığı
süreç ve çatışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar olumsuz ve zararlı olabilmektedir. Olumsuz
sonuç veren çatışmalar da ilişkiler ve iletişim savunmacı, tek yönlü, karşıyı yanıltmaya,
yıldırmaya, korkutmaya yönelik bir oluşum içerisindedir. Çatışmadan çıkabilecek olumsuz
sonuçlar sinir, stres, hayata yönelik bıkkınlık, güvensizlik, iletişimde yaşanabilecek bozukluklar,
şüphe ve değişiklikleri kabul etmeme olarak ifade edilebilir (Karip, 2003, s. 39).
Sonuç olarak bireyler arasında meydana gelen çatışmalarda kişilerin birbirinden değişik
ihtiyaçlarının, hedeflerinin, düşüncelerinin, değerlerinin, algılarının ve ilgilerinin ortaya çıkması
sonucunda meydana gelen anlaşmazlık şeklidir. Bu ortaya çıkan anlaşmazlığı giderebilmek
bireyler arası oluşan çatışmayı çözmedir. Kişinin bilişsel nitelikleri ve toplumsal özellikleri hem
bireyler arası çatışmanın meydana gelmesinde hem de kişinin çatışmaya yönelik yaklaşımlarında
ve çatışmayı çözme şeklinde etkili olmaktadır. Özellikle bireyler arası oluşan çatışmaların
meydana gelmesinde ve çatışmaların çözüme kavuşmasında kişilerin iletişim becerileri ve sorun
çözümleme tarzları büyük önem teşkil etmektedir (Arslan, 2005, s. 78).
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AHISKA TÜRKLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF COMMUNICATION SKILLS LEVEL OF AHISKA TURKS
Fatma YILMAZ
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Kevser ŞENOCAK***
Özet
İnsanlığın ortaya çıkmasından bugüne kadar kişilerin birbirleri ile meydana gelen etkileşim
süresince iletişim oldukça önemli rol oynamaktadır. Sosyal birer varlık olan insanlar kendilerini ifade etmek
ve birbirlerini anlayabilmek için çeşitli yollarla iletişim kurmaktadırlar. İnsanlar arasındaki iletişim farklı
düzeyleri kapsamaktadır. Bu çalışma Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde ikamet eden Ahıska Türklerinin
iletişim beceri düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın örneklemini 280 Ahıska
Türkü oluşturmakta olup toplam 54 sorudan oluşan anket formları Ahıska Türkleri tarafından
yanıtlandırılmıştır. İletişim beceri düzeyleri; iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin
dinleme ve sözel olmayan iletişim, iletişim kurmaya isteklilik şeklinde dört boyuttan oluşmaktadır.
Araştırmada ilk olarak konu ile ilgili literatür taraması yapılmış olup ardından demografik özellikler,
iletişim beceri düzeyleri ölçeğine verilen yanıtlar ile SPSS paket programı kullanılarak ilişkilendirilmiştir.
Son bölümünde araştırma bulguları değerlendirilerek Ahıska Türklerinin iletişim beceri düzeylerine ilişkin
görüşlerinde çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İletişim, İletişim Becerileri, Ahıska Türkleri
Abstract
Communication has played a very important role within people interaction since the emergence of
mankind. As social beings, people communicate in a variety of ways to express themselves and understand
each other. Different levels are involved in the communication between people. This study is carried out in
order to examine the communication skill levels of Ahiska Turks residing in Üzümlü, Erzincan. The sample
of the study is composed of 280 Ahiska who replied to the survey forms consisting of 54 questions.
Communication skill levels are consisted of four dimensions as communication principles and basic skills,
self-expression, effective listening and non-verbal communication and willingness to communicate. First,
literature search was done on the subject and then the demographic characteristics were correlated with
responses given to the communication skill levels through SPSS package program. Evaluating the research
findings, in the last part, various results were obtained in the opinions of the Ahiska Turks regarding their
communication skill levels.
Keywords: Communication, Communication Skills, Ahiska Turks

2.

Giriş

İnsanlar toplum içerisinde birer varlık olarak yer aldıklarından dolayı dünyayı
anlamlandırmak için diğer kişilerle iletişim kurmak durumundadırlar. Birbirleriyle ilişki
içerisinde olan insanlar hem kendileriyle alakalı bilgileri vermekte hem de karşıdan bilgi
edinmektedirler. Bu sebeple insanların tabiatında olan kendini anlatıp ifade etme ve karşı tarafı
anlama ihtiyacı kişileri iletişimde bulunmaya yönlendirmektedir. İletişim vasıtasıyla bireyler
diğer bireylerin duygu, düşünce ve bilgilerini öğrenip bir paylaşım içerisinde olurlar (Arslan,
vd.,2010, s. 2). Bir diğer ifadeyle iletişim, kişilerin kendi düşünce ve duygularını, ihtiyaçlarını
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anlatma ve diğerlerini anlamak için iki bireyin düşünce, duygu ve bildiklerini paylaşarak
birbirlerini anlamalarıyla ilgili bir süreçtir (Pelit, vd., 2015, s. 848).
Sosyal hayatın içerisinde bulunan insanlar diğer kişilerle iletişim içerisinde olurken karşı
konulmaz olarak kişiler arasında sorunlar oluşabilmektedir. Bir açıdan iletişim esnasında
oluşabilecek kişilerarası sorunlarla başa çıkabilmek bir taraftan da etkin bir iletişim becerisine
sahip olabilmek bir bireyin hayatı boyunca karşılaştığı iki önemli olgu olmaktadır. İletişim
becerileri hem kişilerin arasında oluşan sorunların bir sebebi hem de sorunların çözümü olan iki
yönlü bir etkiye sahiptir (Koç, vd., 2015, s. 370).
Tarihte uzun dönemler zulüm görmüş ve sonrasında da vatanından uzakta yaşamak zorunda
bırakılmış Ahıska Türkleri dünya da dört bir tarafa sürüklenmişlerdir. Ahıska Türkiye’nin
kuzeydoğusunda bulunan, Ardahan ilimizle sınırı olan, şimdiki Gürcistan sınırlarına dahil olan,
eski bir Türk vatanının merkezidir. Ahıska 1921 yılında Sovyetler Birliği’ne bağlanmıştır fakat
Sovyetler Birliği Ahıska Türklerine özerklik vermemiştir. Ahıska Türklerine Sovyetler Birliği
tarafından baskı ve şiddet uygulanmıştır Anayurtlarından istemeyerek göç etmek zorunda
bırakılan ve birçok ülkeye dağılan Ahıska Türkleri devlet kuramamış, vatanlarına hasret kalmış
ve çoğunlukla bütünlüğü bozulmuş aileleriyle farklı ülkelerde sürgün yaşamlarına devam etmek
durumunda kalmışlardır. Günümüzde Ahıska Türklerinin son durumuna baktığımızda;
Ahıskalıların 10–15 ülkede ve 100’e yakın bölgede göçmen olarak yaşamakta olduğu tespit
edilmiştir. Yoğunlukta olduğu ülkeler; Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve
Kırgızistan’dır. Ahıska Türkleri kendi yönetimi olmayan tek Türk topluluğu olma özelliğine
sahiptir. Yaşadıkları ağır olaylar ve içinde bulundukları durumdan dolayı sosyo- kültürel,
ekonomi ve eğitim alanında büyük sıkıntılar yaşamışlar ve yaşamaya devam etmektedirler. Buna
rağmen Türklüklerinden yani benliklerinden hiçbir şey kaybetmemişlerdir. Aralık 2015’de, bir
bölümü Erzincan ili Üzümlü İlçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin Erzincan’da uyum
problemleri yaşamalarına rağmen, Türkiye’yi kendilerinin vatanı gibi gördüklerini
belirtmektedirler.
Gerçekleştirilen araştırmanın evrenini 2016 yılında Erzincan ilinde yaşayan yaklaşık 1904
Ahıska Türkü oluşturmaktadır. Araştırma evreninin bütününe ulaşma zorluğu dikkate alınarak,
tesadüfi örnekler (random) seçilerek çalışma evreni oluşturulmuştur. Araştırma sonunda 360
kişiye anket uygulanmıştır. Erzincan ilinde bulunan Ahıska Türklerinin iletişim beceri
düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmış bu çalışmada, anketlerle elde edilen veriler bilgisayar
ortamında SPSS programı kullanılarak çözümlendirilmiştir. Araştırmamızın ilk kısmında iletişim
kavramı, iletişim öğeleri, iletişim türleri ve iletişim becerilerinden bahsedilmiş olup ikinci
bölümünde Ahıska Türklerinin iletişim beceri düzeylerine yönelik yapılan çalışma sonrası elde
edilen bulgular aktarılmıştır.
Son zamanlarda sıkça kullanılan bir terim olan iletişim iki bireyin düşünce, duygu ve
bilgilerini paylaşarak birbirlerini anlaması için meydana gelen bir süreçtir. Bu sebeple iletişim,
sadece doğuştan gelen kişisel bir yetenek olmayıp sonradan öğrenilebilen birtakım tekniklerinin
olduğu hayati öneme sahip bir olgudur (Kumcağız, vd., 2011, s. 49). Toplumsal olarak iletişimin
amacı, toplum içerisindeki bireylerin ortak paylaşımlarının, kültürel sahip oldukları özelliklerinin
kuşaktan kuşağa geçmesi ve toplum içerisindeki rollerin öğretilmesidir. Bireysel olarak amacı ise
kendisini ifade edebilmesi ve yeni beceri ve bilgiler kazanabilmesidir (Çağdaş, 2008). Kişiler
kendi düşünce ve duygularının farkında olup ifade ettiği, karşı tarafın düşünce ve duygularını
dikkate alabildiği ve mevcut davranışlarını içinde bulundukları bağlam doğrultusunda
ayarlayabildikleri sürece başarılı olabilmektedirler (Arslan, vd., 2010, s.3). İletişim birbirlerine
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içinde bulundukları ortamdaki olgular, nesneler ve olaylarla alakalı değişimleri bildiren, bunlara
yönelik bilgileri birbirlerine aktaran, aynı sorunlar, nesneler ve olgular karşısında benzer
deneyimlerden benzer duygu ve düşüncelere sahip olup bunları birbirlerine ifade eden kişilerin
meydana getirdikleri toplum yada toplum hayatı içerisinde gerçekleştirilen duygu, düşünce, tutum
ve yargıların bildirilmesidir (Örücü, vd., 2013, s. 17).Bilgi, fikir, algı, veri, düşünce, anlayış, arzu,
duygu, sezgi ve isteklerin bir bireyden diğer bir bireye aktarılması ve karşılıklı etkileşimin
oluşması sürecine iletişim denmektedir(Ekinci, 2006, s.1).Bireyler iletişimi yalnızca bilgi alıp
vermek amacıyla kullanmazlar ayrıca düşünce ve duyguları içinde kullanabilirler. Başka bir
deyişle duygusal olan iletişim, iletişim kuran bireylerin duygu ve düşünceleri arasında karşılıklı
olarak bir etkileşim süreci oluşturmaktadır (Örücü, vd., 2013, s. 18).
İletişim, bulunduğu grubun üyelerinin düşünce ve duygularıyla can bulur (Doğan ve
Koçak, 2014, s. 193).
Bireylerin toplumda mevcut bulunan kuralları öğrenmesi, inanç ve değerleri kabullenip
benimsemesi, toplumsal kurallara uygun bir şekilde kendisine verilen rollere uygun oynaması,
yani toplumsallaşması sadece iletişimle mümkün olmaktadır. Bireyler diğer bireylerle bir arada
bulunabilmek, anlayabilmek ve kendilerini ifade edip toplumsallaşabilmek için iletişim kurarlar.
Başka bir ifadeyle iletişim, kişilerin kendilerini ifade edebilmeleri ve kendilerini dinletme
ihtiyaçlarından ötürü ortaya çıkmaktadır (Gölönü ve Karcı, 2010, s.124). Etkili bir iletişim bireyin
ve aynı zamanda örgütün hedeflerini gerçekleştirmek için ve aynı zamanda yönetim
fonksiyonlarının ve yönetim sürecinde bulunan yöneticilerin sorumluluklarını yerine
getirebilmesinde etkin ve önemli bir role sahiptir. Bir diğer ifadeyle iletişim olmadan bahsedilen
bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi düşünülemez (Ada, vd., 2015, s. 102). İletişimin en
temelinde bireylerin diğer bireyler, toplumsal tutum, davranış ve değerler hakkında bilgi toplayıp
kendini hem güvende hem de güçlü hissetme isteği bulunmaktadır. Dolayısıyla birey çevresinde
bulunan varlıklarla, özellikle de diğer bireylerle iletişim halinde olamadığı zamanlarda kendisini
güvensiz, zayıf, pasif ve endişeli hisseder (Güney, 2008: 337). İletişim anlayışın ve bilginin bir
kişiden diğerine ulaştırılması sürecidir. İletişim bireylerin birbirlerinden anlam çıkarma ve
birbirlerine cevap verme çabalarını kapsayan bir etkileşimdir. Diğer bir ifadeyle iletişim
toplumsal oluşumun temelini oluşturan bir sistem, yönetsel ve örgütsel oluşumun sistemli bir
şekilde işleyişine meydan veren bir araç ve kişisel davranışları etkileyen ve görüntüleyen detaylı
bir tekniktir. Kısaca iletişim kişiler arasındaki duygu, düşünce ve bilgi alışverişi yani kişiler
arasında anlaşmak için bir köprü durumundadır (Şişman, 2016, s.3). En yalın haliyle iletişim
karşılıklı olarak bilgi alıp vermek şeklinde ifade edilebilmektedir. Daha detaylı olarak ifade
edilirse ikiden fazla kişi veya grup içerisinde düşünce, bilgi, anlam, fikir, duygu, tutum ve
kanıların bir sonuca ulaşmak için veya davranışı etkileyebilmek için, birtakım sembollere
çevrilerek belirli bir aracı yoluyla iletilmesi, iletilenin anlaşılması ve davranışa dönüştürülmesi
sürecidir (Bakan, 2011, s. 132). İletişim de yalnızca konuşarak değil aynı zamanda yüz ifadeleri,
oturuş tarzı, duruş ve vücut diliyle birey çevresine çeşitli mesajlar iletmektedir. Bireylerin
birbiriyle iletişim içinde olmadan hayatlarını devam ettirebilmeleri çok güçtür. Bu sebeple
iletişim iki bireyin karşılıklı olarak konuşması, ifade edilenleri anlayıp bunlara tepki vermesinden
çok daha geniştir. Birey var oluşundan günümüze kadar doğayla sürekli bir etkileşim içerinde
bulunmuştur ve bu süreç içerisinde bilgi alışverişinde bulunulmuş, müşterek alanlar
oluşturulabilmesi çabası içerisinde olunmuştur (Güngör, 2013, s. 10-11).
İletişimin meydana gelebilmesi için bir çeşit davranış dizisinin gerçekleştirilmesi gerekir.
Bu bağlamda iletişim bir süreç bütünüdür. İletişim sürecinin detaylandırılmasında dikkat edilmesi
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gereken beş temel unsurdan bahsedilebilir. Bu unsurlar; Kaynak, mesaj, alıcı, kanal, gürültü ve
geri bildirimdir.
Kaynak(Verici); Bütün iletişim oluşumlarında kaynak bir grup, bir topluluk, kurum yada
bir kişi olabilmektedir. İletilecek mesajın başlangıç ve ortaya çıktığı nokta olması sebebiyle
iletişimi başlatan unsur konumundadır. Kaynak iletilmek istenen mesajı aktardığından ötürü
iletici olarak da adlandırılmaktadır (Aziz, 2010, s. 27). İletilecek mesajın kaynağı iletişim
sürecinde başlangıç aşaması ve iletiyi yollayan taraftır. İletişim sürecinde en büyük sorumluluk
kaynağa aittir. Bunun sebebi kaynağın iletişimi kodlayan ve başlatan taraf olmasıdır (Tutar ve
Yılmaz, 2008, s. 28).
İleti (Mesaj): İletişimde kaynağın alıcısıyla paylaşmak istediği davranış, düşünce ve
duyguları ifade eden semboller bütünüdür (Ergin, 2008, s. 43). Mesaj aktarılırken açık net ve
anlaşılır olmalıdır, doğru zamanda iletilmelidir ve uygun kanalla aktarılmalıdır.
Kanal (Taşıyıcı): İletişim esnasında taraflar iletmek istedikleri mesajları birbirlerine
karşılıklı olarak çeşitli şekillerle iletirler. Bu şekiller bazı zamanlarda yazı bazı zamanlarda resim
veya başka bir araç yoluyla olabilmektedirler. Kanal iletişim esnasında kaynağın hedefleri
doğrultusunda alıcıya gönderilen mesajların taşındığı teknik, ortam ve yöntemlerdir. (Kaya, 2010,
s. 9).
Alıcı: Alıcı kodlanmış olan mesajı alıp kodunu açan kişidir. İletişim sürecinde, kaynak
tarafından iletilen mesajın gönderilmek istendiği grup, topluluk veya kişiye alıcı denilir. Alıcı
olan kişi mesajın içerdiği sembolleri anlamlandırarak iletişimi sonlandırır ya da kendisi de bir
mesaj göndererek gönderici konumuna geçer. Kaynak için de geçerli olduğu üzere alıcının
iletişimi başarıyla gerçekleştirebilmesi deneyimine, iletişim becerisine, bilgisine ve tutumuna
bağlı olmaktadır (Tutar ve Yılmaz, 2008, s. 37-38). Tüm iletişim çeşitlerinde kaynağın, mesajın
gönderilmesinin hedeflendiği bir alıcı olmaktadır. Alıcı sadece bir birey olabileceği gibi aynı
zamanda bir küme, kurum, topluluk veya bir kuruluş da olabilmektedir. Alıcı veya hedef olmadan
iletişimin gerçekleşmesi mümkün olamaz. Bunun nedeni kaynağın göndermek istediği mesajın
hedefe yönelik olarak bilgi aktarılması, alıcıda tutum ve davranış değişikliği oluşturması vb. bir
amaç hedeflenmektedir (Aziz, 2010, s. 27).
Gürültü: İletişim sürecini aksatan her şey gürültü olarak ifade edilmektedir. Kaynağın
iletmeyi hedeflediği fikirlerini kelimelere aktarmakta ki başarısızlığı beceriksizliği veya kısık
sesle konuşması bile iletişimi aksatabileceği için gürültü sayılabilmektedir. Aynı kanalda aynı
anda bulunan birden fazla kodlama da sağlıklı iletişim için bir engel ve gürültü sebebi
sayılmaktadır (Taşoğlu, 2009, s. 20-21).
Geri bildirim: İletilmek istenen mesajın amacına ne kadar uygun olduğu ve ne kadar
başarılı olduğunun bilinmesi açısından geri bildirim büyük önem teşkil etmektedir çünkü mesajın
iletilmesi, gönderilmek istenen mesajın doğru olarak algılanacağı ve istenilen tepkinin elde
edileceği anlamına gelmez. Kaynak tarafından geribildirim elde edildiği zaman iletilmek istenen
mesajın doğru anlaşılıp anlaşılamadığına kanaat getirilmiş olunur (Şişman, 2016, s.10).
İletişim sürecinde başarılı ve etkili olabilmek için; iletilmek istenen mesajın alıcının
dikkatini çekebilmesi, iletinin kodlanmasında gönderen kaynak gibi alıcı tarafından da biliniyor
olması, iletinin alıcının gereksinmelerine hitap edebilmesi, alıcı da istenilen tepkinin elde
edilebilmesi için alıcının değer ve tutumlarının bilinmesi, kalıp ve beklentilerine ters düşmemesi,
alıcıya ulaşmada en uygun kanalın seçilebilmesi, iletilmek istenen mesajın içeriğinin alıcı için
yeni bir bilgi niteliğinde olması ve ulaştırılması hedeflenen mesajın alıcının alışık olduğu yaşam

AHISKA TÜRKLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ • | • 689

tarzına ters düşmemesi, iletişimde iletilmesi zor olan konular için hazırlayıcı iletişim süreciyle
alıcının algılama ve bilgi düzeyinin yükseltilip öyle aktarılması, iletişimde kırılamayacak
dirençlerin de olabileceğinin göz ardı edilmemesi ve özellikle temel olabilecek değerlere dolaysız
olarak saldırılmaması gerekmektedir (Oskay, 2001, s. 36- 41).
İletişim türleri çeşitli kaynaklara göre farklılık göstermekle birlikte iletişim ana hatlarıyla,
sözlü, sözsüz, yazılı ve kitle iletişimi olmak üzere 4’e ayrılır
Sözlü İletişim: Sözlü iletişim konuşma ve dinlemeden oluşmaktadır. Bu iletişim dinleme
ve konuşmadan meydana gelmektedir. Sözlü iletişimi, konuşmayla ilgili fizyolojik durum, sözsüz
işaretler (mimikler, jestler, fiziksel çekicilik, beden duruşu vb.), kişinin kimliği (yakınlık derecesi,
yaş, eğitim vb.), çevre (gürültü, ısı, ışıklandırma vb.), kişilerin fiziksel durumu (işitme vb.) ve
kültür gibi faktörler etkilemektedir (Ülker, 2016, s. 35).
Sözel olmayan iletişim, sözel iletişimi destek veren, bireylerin gerçek his ve fikirlerine dair
iletiler aktaran birçok mimik ve jestleri kapsamaktadır. Bireylerarası aktarımlarda iletilmeye
çalışılan manaların yarısından fazlası sözel olmayan iletilerle aktarılmaktadır (Aydoğan ve
Kaşkaya, 2010, s. 13).
Yazılı iletişim: Bu iletişim türü kişilerarası ilişkilerde fazla yer almamakla birlikte,
kurumsal iletişim açısından önemli ve vazgeçilmez bir unsurdur. Raporlar, yazışmalar, mektuplar,
ilanlar, dergi, gazete ve bültenler ile elektronik ortamda yer alan e-posta ve web sayfaları yazılı
iletişimin belli başlı araçlarıdır (Taşoğlu, 2009, s. 23).
Kitle İletişimi: Tek bir kaynağın çok sayıda insanla iletişim kurduğu iletişim türüdür.
Kaynak ile hedef kitle arasındaki radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi araçlara ise “kitle iletişim
araçları” denir (Ülker, 2016, s. 35).
İnsanın her davranışı, konuşması, susması, dinlemesi, duruşu ve oturma biçimi, kendini
ifade etmesi, kısaca çevresine mesaj iletmesidir. İletişim; mesaj üretme, iletme ve algılama
sürecidir. İletişim kurmakta asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum
ve davranışlarında değişiklik yapmaktır (Gölönü ve Karcı, 2010). İletişim, duygusal zekânın
kişiler arası etkileşim sürecinde önemli ve vazgeçilmez bir bileşenidir.
İletişim becerisi ise, kişinin duygu, düşünce, inanç ve tutumlarını anlaşılabilir ve amacına
uygun bir şekilde aktarma yeteneğidir, kişinin karşı karşıya kaldığı olaylarla ilgili, olası bakış
açılarını ve tanımlamaları araştırmayı, soruşturmayı ve bütünleştirmeyi içerir. Bu beceriyi
kazanmış birisi, kendisine yöneltilen bir uyarı, eleştiri veya şikâyet karşısında, olaya çok boyutlu
açıdan anlam verme yeteneğine sahip olur (Tuncer ve Demiralp, 2016, s. 390). Etkili iletişim
becerileri, her türlü insan ilişkisinde ve her türlü meslek alanında ilişkileri kolaylaştırıcı
olabilmektedir. Kişilerarası etkileşimin temelini oluşturan iletişimin her bireyin yaşamında
önemli bir yeri vardır. Meslek sahiplerinin başarıları da onların iletişim becerilerine bağlıdır
(Kumcağız, vd.,2011, s.50).
İnsan iletişim özellikleri sayesinde, toplumsal bir varlık olarak kendisini
gerçekleştirmektedir. Ancak insan, iletişim sayesinde biyolojik bir organizma olmanın yanı sıra,
toplumun bir bireyi olmaktadır. Bu bağlamda iletişim hem bireysel hem de sosyal bir ihtiyaçtır.
İnsan sadece diğer insanlarla değil içinde bulunmuş olduğu toplumun temel yapı taşları olan diğer
kurum ve örgütlerle olan ilişkisini iletişim becerisiyle kurar. İletişim aynı zamanda örgütler ve
kurumların temel fonksiyonudur (Ada, vd.,2015, s. 102).
Ceyhan, etkili iletişim için gereken becerileri genel olarak ele almış ve özetlemiştir. Bunlar;
karşılıklı konuşmada yanıt verme ve verilen yanıtta konuşmacının duygu ve düşüncelerini
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yansıtma, yönlendirici olmayan açık sorular sorma, sözel olmayan ipuçlarının kodlarını çözme,
mesajlara doğru yanıtlar verme, dinlemeye istekli olma, göz teması kurma, anlamaya
yoğunlaşma, doğru geribildirim verme, “Ben” mesajlarıyla yanıt verme, kendini açma, empatik
anlayış sergileme, eleştirilere olumlu yanıt verme, girişken davranışlar sergileme, çatışmaları
yöneterek problemleri uygun şekillerde çözme ve koşulsuz kabuldür (Ceyhan, 2006, s. 367-379).
Bununla birlikte, iletişim becerileri kişinin karşı karşıya kaldığı olayla ilgili, olası bakış
açılarını ve tanımlamaları araştırmasını, soruşturmasını ve birleştirmesini içermekte ve bu
beceriyi kazanmış birisi kendisine yöneltilen uyarı, eleştiri veya şikâyet karşısında, tek bir bakış
açısı yerine farklı açılardan anlam verme yeteneğine sahip olabilmektedir (Koç, vd.,2015, s. 373).
3. Yöntem
Çalışmanın amacı; Türkiye’de ikamet eden Ahıska Türklerinin iletişim beceri düzeylerinin
belirlenmesidir. Demografik özellikler dikkate alınarak iletişim kurma becerileri
değerlendirilmiştir. Mevcut araştırmanın çalışma grubu 2017 yılında Erzincan ilinde ikamet eden
Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Araştırmaya toplam 282 kişi katılmıştır.
Araştırmanın Varsayımları; en uygun ölçme araçlarının kullanılan “iletişim becerileri”
ölçeği olduğu varsayılmaktadır. Anketi dolduran katılımcılar samimi görüşlerini yansıtmışlardır.
Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir. Araştırmanın Sınırlılıklar; araştırma 2017 yılında
Erzincan ili Üzümlü ilçesinde ikamet etmekte olan Ahıska Türkleri ile sınırlandırılmıştır. Veri
toplama aracı 9’udemografik olmak üzere toplam 54 soru ile sınırlandırılmıştır.
Çalışmada kullanılan veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Ankette ilk olarak demografik
değişkenler ardından da iletişim becerilerini ölçmek amacıyla ölçek kullanılmıştır. İletişim
becerileri ölçeğinde; Owen, F. K. ve Bugay, A. 2014 yılındaki “iletişim becerileri ölçeği’nin
geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması” isimli makalesinden faydalanılmıştır. Ölçek dört
alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin
dinleme ve sözel olmayan iletişim, iletişim kurmaya isteklilik şeklindedir. Yapılan analizlerde
SPSS paket programı kullanılmıştır. Mevcut ölçeğin cevap kategorisi 5’li likert tipi ölçek
derecelemesine tabi tutulmuştur ve bu kategoriler (1) “kesinlikle katılmıyorum” (5) “kesinlikle
katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir.
Tersine maddelerin olmadığı ölçekten elde edilen puanın fazlalığı bireylerin kendi iletişim
becerilerini olumlu yönde değerlendirdikleri anlamına gelmektedir (Korkut, 1996).
3.1.

Bulgular

Tablo 1’de çalışmaya katılan Ahıska Türklerinin demografik bilgilerine yer verilmiştir.
Tablo 1. Ankete Katılan Ahıska Türklerinin Demografik Dağılımları
Frekans

Yüzde (%)

Kadın

155

55,4

Erkek

125

44,6

Evli

191

68,2

Bekar

89

31,8

Cinsiyet

Medeni Durum

Yaş
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18-30

94

33,6

31-43

87

31,1

44 ve üzeri

99

35,4

Çalışıyor

84

30,0

Çalışmıyor

196

70,0

1-3

59

21,1

4-6

145

51,8

7 ve üzeri

76

27,1

0

65

23,2

1-3

140

50,0

4-6

62

22,1

7 ve üzeri

13

4,6

Günlük yaşamda Hangi Dil
Kullanılmakta
Türkçe

186

66,4

Rusça

91

32,5

İngilizce

3

1,1

Toplam

280

100,0

Çalışma Durumu

Aile İçinde Kaç Kişi Yaşıyor

Çocuk Sayısı

Tablo 1 incelendiğinde; ankete katılan Ahıska Türklerinin cinsiyetlerinde homojen bir
dağılım gözlemlenmiştir. Katılımcıların %55,4’ü kadın %44,6’sı erkektir. %68,2’si evli iken
%31,8’i bekardır. Yaş dağılımında da homojenlik bulunmaktadır; %33,6’sı 18-30 yaş aralığında,
%31,1’i 31-43 aş aralığında ve %35,4’ü 44 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların %70’i çalışmaz iken
%30’u çalışmaktadır. Aile yaşayan kişi sayısı bakımından Ahıska Türklerinin ‘21,1’i 1-3 kişi
arasında yaşamakta, %51,8’i ailede 4 ve 6 kişi arasında yaşamakta ve %27,1’i de aile 7 kişi ve
üzerinde yaşamaktadırlar. Çocuk sayısı bakımından katılımcıların %23,’sinin çocuğu
bulunmamakta, %50’si 1-3 arasın çocuğu bulunmakta, %22,1’inin 4 ve 6 arası çocuğu
bulunmakta ve %4,6’sının ise 7 ve üzerinde çocuğu bulunmaktadır. Günlük yaşamda kullanılan
dil açısından büyük çoğunluk (66,4) Türkçeyi kullanmakta, %32,5 Rusça kullanmakta ve %1,1’i
ise İngilizceyi kullanmaktadırlar.
Tablo 2. Ahıska Türklerinin Cinsiyetleri ile İletişim Becerileri ve Alt Boyutlarına İlişkin
T-Testi Sonuçları
Değişken
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler

Cinsiyet

N

𝐗̅

Kadın

155

39,2387

Erkek

125

39,0000

Kadın

155

17,5097

Erkek

125

17,3120

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan
İletişim

Kadın

155

26,1032

Erkek

125

26,1520

İletişim Kurmaya İsteklilik

Kadın

155

20,9226

Erkek

125

21,7760

Kendini İfade Etme

t

p

,436

,663

,649

,517

-,127

,899

-2,292

,023
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Tablo 2 incelendiğinde %95 güven düzeyinde Ahıska Türklerinin cinsiyetleri ile iletişim
becerilerine ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde anlamlı ilişki iletişim kurmaya isteklilik ve
cinsiyet arasındadır (p<0,023) erkeklerin kadınlara göre iletişim kurmaya daha istekli oldukları
görülmektedir.
Tablo 3. Ahıska Türklerinin Medeni durumları ile İletişim Becerileri ve Alt Boyutlarına
İlişkin T-Testi Sonuçları
Değişken

Medeni Durum

İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler

𝐗̅

N

Evli

191

39,0524

Bekar

89

39,3034

Evli

191

17,3403

Bekar

89

17,5955

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan
İletişim

Evli

191

25,9267

Bekar

89

26,5506

İletişim Kurmaya İsteklilik

Evli

191

21,3455

Bekar

89

21,2135

Kendini İfade Etme

t

p

-,426

,670

-,816

,416

-1,621

,107

,330

,742

Tablo 3’te yer alan sonuçlara göre; katılımcıların medeni durumları ile iletişim becerileri
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre medeni durum iletişim
üzerinde etkili bir faktör değildir.
Tablo 4. Ahıska Türklerinin Çalışma Durumları ile İletişim Becerileri ve Alt Boyutlarına
İlişkin T-Testi Sonuçları
Değişken

Çalışma Durumu

İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler

𝐗̅

N

Çalışıyor

84

38,5595

Çalışmıyor

196

39,3776

Çalışıyor

84

17,4643

Çalışmıyor

196

17,4031

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan
İletişim

Çalışıyor

84

25,7024

Çalışmıyor

196

26,3061

İletişim Kurmaya İsteklilik

Çalışıyor

84

20,0476

Çalışmıyor

196

21,8418

Kendini İfade Etme

t

p

-1,262

,209

,173

,863

-1334

,185

-4,563

,000

Tablo 4’te katılımcıların çalışıp çalışmaması ve iletişim beceri alt boyutlarına ilişkin t-testi
yapılmış olup, %95 güven düzeyinde iletişim becerileri alt boyutlarından yalnızca iletişim
kurmaya isteklilik boyutu ile anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmayan katılımcıların
çalışanlara göre daha çok iletişim kurma yönünde istekli oldukları sonucuna varılmıştır.
Tablo 5. Ahıska Türklerinin Yaşları ile İletişim Becerileri ve Alt Boyutlarına İlişkin
Anova Analizi Sonuçları
Değişken
İletişim İlkeleri ve Temel
Beceriler
Kendini İfade Etme

Yaş

𝐗̅

18-30

38,4787

31-50

38,5632

51 ve üzeri

40,2525

18-30

17,2021

p

Post Hoc
Karşılaştırması

F

0,00

51ve üzeri>31-50

4,890

31-50>18-30
,420

-

,870
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Etkin Dinleme ve Sözel
Olmayan İletişim
İletişim Kurmaya İsteklilik

31-50

17,3678

51 ve üzeri

17,6768

18-30

25,7021

31-50

26,1379

51 ve üzeri

26,5152

18-30

20,5862

31-50

20,9894

51 ve üzeri

22,2323

,206

-

1,591

,001

51ve üzeri>31-50

7,492

31-50>18-30

Tablo 5 incelendiğinde iletişimde temel beceriler ve iletişim kurmaya isteklilik alt
boyutlarında yaş değişkeni ile anlamlı bir ilişki mevcuttur p<0,05 bulunmuştur böylece %95
güven düzeyinde katılımcılardan 51 yaş üzeri olanların iletişimdeki temel becerileri ve iletişim
kurmaya istekli olmaları diğer yaş grubundaki katılımcılara göre daha yüksektir ve yaş azaldıkça
temel beceriler ve iletişim kurmaya isteklilikte azalmaktadır.
Tablo 6. Aile İçinde Kaç Kişi Yaşadığı ile İletişim Becerileri ve Alt Boyutlarına İlişkin
Anova Analizi Sonuçları
Değişken

İletişim İlkeleri ve Temel
Beceriler
Kendini İfade Etme

Etkin Dinleme ve Sözel
Olmayan İletişim
İletişim Kurmaya
İsteklilik

Aile İçinde
Kaç Kişi
Yaşadığı

𝐗̅

p

1-3

39,3220

4-6

38,3103

7 ve üzeri

40,5526

1-3

17,5254

4-6

16,8690

7 ve üzeri

18,3947

1-3

26,3729

4-6

25,5379

7 ve üzeri

27,0526

1-3

20,7966

4-6

20,6966

7 ve üzeri

22,8553

Post Hoc
Karşılaştırması
7ve üzeri>1-3

0,002

F

6,508

1-3 > 4-6
7ve üzeri>1-3

0,000

9,629

1-3 > 4-6
7ve üzeri>1-3

0,002

6,128

1-3 > 4-6
7ve üzeri>1-3

0,000

14,132

1-3 > 4-6

Tablo 6’da araştırmaya katılan Ahıska Türklerinin ailede yaşadıkları toplam kişi sayısı ve
iletişim becerileri alt boyutlarına ilişki anova testinde alt boyutların her biri ile ilişki tespit
edilmiştir. Ailede 7 kişi ve üzerinde yaşayan katılımcıların özellikle ailede 1-3 kişi arasında
yaşayanlara göre temel iletişim becerileri, kendilerini ifade etmeleri, etkili dinleme ve sözel
olmayan iletişim kurabilmeleri ayrıca iletişim kurmaya isteklilikleri daha fazladır.
Tablo 7. Çocuk Sayısı ile İletişim Becerileri ve Alt Boyutlarına İlişkin Anova Analizi
Sonuçları
Değişken
İletişim İlkeleri ve Temel
Beceriler

Çocuk
Sayısı

𝐗̅

p
0,003

Post Hoc
Karşılaştırması
4-6 > 7ve üzeri

0

39,6615

1-3

38,1786

7ve üzeri > 0

4-6

40,5000

0 > 1-3

F
4,750
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Kendini İfade Etme

Etkin Dinleme ve Sözel
Olmayan İletişim

İletişim Kurmaya İsteklilik

7 ve üzeri

40,2308

0

17,7231

1-3

17,0643

4-6

17,8548

7 ve üzeri

17,6923

0

26,7538

1-3

25,5714

7ve üzeri > 4-6

4-6

26,5968

4-6 > 1-3

7 ve üzeri

26,6923

0

21,3846

1-3

21,0714

4-6

21,7419

7 ve üzeri

21,3077

0,130

-

1,899

0,034

0 > 7ve üzeri

2,927

0,566

-

0,678

Katılımcıların çocuk sayısı ve iletişim becerileri alt boyutlarının arasındaki ilişkinin
verildiği tablo 7’de daha çok çocuğa sahip katılımcıların temel iletişim becerilerinin daha yüksek
olduğu görülürken hiç çocuğu bulunmayan katılımcıların etkin dinleme ve sözel olmayan
iletişimlerinin çok çocuk sahibi olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 8. Kullanılan Dil ile İletişim Becerileri ve Alt Boyutlarına İlişkin Anova Analizi
Sonuçları
Değişken
İletişim İlkeleri ve Temel
Beceriler
Kendini İfade Etme

Etkin Dinleme ve Sözel
Olmayan İletişim
İletişim Kurmaya
İsteklilik

Kullanılan
Dil

𝐗̅

Türkçe

38,6075

Rusça

40,4066

İngilizce

33,0000

Türkçe

17,3495

Rusça

17,6374

İngilizce

15,3333

Türkçe

25,8978

Rusça

26,7363

İngilizce

21,6667

Türkçe

26,1250

Rusça

20,8817

İngilizce

22,3407

p
0,000

Post Hoc
Karşılaştırması
Rusça>Türkçe

F
8,096

Türkçe>İngilizce
0,243

-

1,423

0,006

Rusça>Türkçe

5,285

Türkçe>İngilizce
0,000

Türkçe>İngilizce

11,922

İngilizce>Rusça

Tablo 8’de araştırmaya katılan Ahıska Türklerinin kullanmış oldukları dil ve iletişim
becerileri arasındaki ilişkiye ait anova analizi sonuçları verilmiştir. %95 güven düzeyinde Rusça
dilini kullanan katılımcılar Türkçe ve İngilizceyi kullananlara göre iletişim ilkeleri ve temel
iletişim becerileri ile etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim kurabilme becerileri daha yüksektir.
Türkçe dilini kullananlar ise Rusça ve İngilizceyi kullananlara göre iletişim kurmaya daha
isteklidirler.
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Sonuç
Araştırma sonuçlarına göre Erzincan ili Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri
üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada erkeklerin kadınlara göre iletişim kurmaya daha istekli
oldukları görülürken medeni durumun iletişim üzerinde etkili bir faktör olmadığı ortaya çıkmıştır.
Çalışmayan katılımcılar çalışmakta olan katılımcılara göre daha çok iletişim kurma yönünde
isteklidirler. Yaş kriterine göre 51 yaş ve üzeri olanların iletişimdeki temel becerileri ve iletişim
kurmaya istekli olmaları diğer yaş grubundaki katılımcılara göre daha yüksektir ve yaş azaldıkça
temel beceriler ve iletişim kurmaya isteklilikte azalmaktadır. Ailede yaşayan kişi sayısının çok
olması temel iletişim becerileri, kendini ifade etme, etkili dinleme ve sözel olmayan iletişim
kurabilmeleri ayrıca iletişim kurmaya isteklilik hususunda daha yüksek etkiye sahiptir. Çok
çocuğa sahip katılımcıların temel iletişim becerilerinin daha yüksek olduğu görülürken hiç
çocuğu bulunmayan katılımcıların etkin dinleme ve sözel olmayan iletişimlerinin çok çocuk
sahibi olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Rusça dilini kullanan katılımcılar Türkçe
ve İngilizceyi kullananlara göre iletişim ilkeleri ve temel iletişim becerileri ile etkin dinleme ve
sözel olmayan iletişim kurabilme becerileri daha yüksektir. Türkçe dilini kullananlar ise Rusça
ve İngilizceyi kullananlara göre iletişim kurmaya daha isteklidirler.
İletişim becerisi gelişmiş bireyler, hayatlarında karşılaştıkları sorunlarla daha sağlıklı bir
şekilde başa çıkabilmekte, doyurucu ilişkiler geliştirebilmekte ve sosyal hayatlarında daha
başarılı olabilmektedirler. Diğer taraftan bireylerin içinde yaşadığı toplumla uyumlu hale
gelebilmeleri, başarılı olabilmeleri ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri, karşılaştıkları
problemleri en uygun tarzda çözebilme yeteneklerine bağlıdır (Cüceloğlu, 2003, s. 2004). İletişim
becerilerinin doğuştan ve sezgi yoluyla gerçekleştiğini düşünenler olsa da pek çok çalışma,
iletişimin çoğu öğesinin öğrenilebilir ve öğretilebilir özelliklere sahip olduğunu göstermektedir
(Oven ve Bugay,2014, s. 51).
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SOSYAL MEDYA YOLUYLA GELİŞTİRDİKLERİ TUTUMLARIN
İNCELENMESİ: AHISKA TÜRKLERİ UYGULAMASI
THE ANALYSIS OF THE ATTITUDES TOWARDS THE USE OF SOCIAL MEDIA: A
STUDY ON AHISKA TURKS
Fatma YILMAZ
Elif EKİNCİ
Kevser ŞENOCAK
Esra ÖZKAN PİR
Özet
Teknolojinin çağı olarak ifade edilen günümüz toplumunda merkezi internet olan bir yaşam
sürmekteyiz. Yoğun teknoloji ve internet kullanımı bireylerin hayatında sosyal medyanın önemli bir yer
almasını da beraberinde getirmiştir. Sosyal medya etkisini kısa sürede tüm dünya ülkelerinde göstermiş
olup yüksek bir kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Sosyal medya; insanların başkalarına yeni bir şeyler sunmak,
onları etkilemek veya farklı toplumlara katılmada kullandıkları, herkesin erişimine açık ve oldukça da
yaygın olan son dönem iletişim aracıdır. Bu çalışma günümüzde Ahıska Türklerinin sosyal medya
kullanımının; onların toplumsal yaşamları ve aileleri, arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri ilişkilerine yönelik
geliştirmiş oldukları tutumları ölçmek için gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Erzincan’ın Üzümlü
ilçesinde yaşayan 296 Ahıska Türkü araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Sosyal medya tutum ölçeği
ve çeşitli demografik değişkenlerden meydana gelen ankete verilen yanıtlar SPSS paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında Ahıska Türklerinin sosyal medya kullanımına
ilişkin farklı bulgulara yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, tutumlar, Ahıska Türkleri
Abstract
We live an internet-centric life in today’s society which is approved of being technology age.
Intensive use of the technology and internet has caused social media take an important place in the lives of
individuals. Social media has shown its influence all over the world in a short time and has reached a high
number of users. Social media is comprised of the latest communication means which are free to everyone
and quite common that people use to offer something new to others, to influence them, to join in different
societies. This study is carried out to measure the attitudes of Ahiska Turks towards the relationships
between their social lives, families and friends through their use of social media. In scope of this aim, the
sample of the study is comprised of 296 Ahiska Turks residing in Üzümlü, Erzincan. The answers given to
questionnaire consisted of social media attitude scale and various demographic variables were analysed
with SPSS package program. In the conclusion part of the study, a variety of findings related to Ahiska
Turks’ use of social media was taken into consideration.
Keywords: Social media, Attitudes, Ahiska Turks

1. Giriş
İnsanlar yeni bilişim ve iletişim teknolojisiyle dijital dünyada var olabilmekte, zaman ve
mekân kavramları ortadan kalkarak hemen hemen her yerde istedikleriyle, çok çeşitli araçlar
kullanarak, iletişim kurabilmektedirler (Arklan ve Akdağ, 2016, s. 18). Günümüzün en önemli
kitle iletişim aracı sosyal medyadır. İnsanların yalnızca iletişim kurmalarını sağlamakla kalmaz
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aynı zamanda bilgiye erişmenin ve veri depolamanın en önemli kaynağı durumundadır. Sosyal
medya bu özellikleriyle insan hayatının olmazsa olmazı haline gelmiştir.
Sosyal medya, kişinin hayatının önemli bir parçası olmuştur. Elektronik postalar, eğitim ve
iş araçları sosyal medyada hayati bir rol oynamaktadır. Sosyal medya, sosyal paylaşım siteleri ve
blog’lar içerir. İnsanlar bu siteler vasıtasıyla birbirleriyle kolayca bağlantı kurabilirler. Ortaya
çıktıkları andan itibaren, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağ siteleri haberleri iletmek için önemli
araçlar haline gelmiştir (Yadav, 2016, s. 1).
Sosyal medya önemli fonksiyonlarıyla birey-toplum hayatını olumlu-olumsuz etkilemekte
ve dönüştürmektedir (Cerrah, 2016, s. 2). İnsanların yaşam biçimini değiştirmektedir. Sosyal
medyanın, yapısal formu gereği daha çok bireysel kullanıma olanak tanıyan ve bir diğer yönüyle
de bireyleri birbirine bağlayan bir ağ örgüsü üzerinden gelişmesi, onu bütünüyle toplumsal
kılmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla, geçmişte yaşanılan toplumsal olaylarla ilgili arşivlerden
elde edilen bilgi ve bulgulara çok rahat erişilebilmekte ve toplumsal olayları tarihi perspektiften
öğrenmeye, tarihteki gizlilikleri deşifre etmeye ve insanlığı aydınlatmaya imkan sunmaktadır.
Bu çalışmada kitle iletişim araçlarından sosyal medyanın Ahıska Türkleri üzerindeki
tutumu incelenecektir. Sosyal medyanın tutumları, çalışmada üç boyutuyla ele alınacaktır. Bu
boyutlar; paylaşım ihtiyacı, sosyal yetkinlik ve sosyal izolasyondur. Sosyal medyanın üç boyutta
inceleyeceği tutumlar çerçevesinde, bir kısmı Erzincan ili Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska
Türkleri üzerine yapılan alan araştırması neticesinde değerlendirme yapılacaktır.
Aralık 2015’de, bir bölümü Erzincan ili Üzümlü İlçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin,
geçmişten günümüze, tarihi perspektifinden kısaca bahsedecek olursak; Ahıska bölgesi,
Gürcistan sınırlarında Kafkasya Bölgesi’nin güneybatısındadır. Ahıska 1921’de Sovyetler
Birliği’ne bağlanmıştır fakat Sovyetler Birliği Ahıska Türklerine özerklik vermemiştir
(Aydıngün, 2014, s. 2).
1921’den itibaren Ahıska Türklerine Sovyetler Birliği tarafından baskı ve şiddet
uygulanmıştır. 1944 yılında Stalin Hükümeti tarafından Ahıska Türklerinin büyük bir bölümüne,
acımasızca politikalar uygulanarak, tren vagonlarına hızlıca yerleştirilmişler ve Orta Asya’ya
sürgün edilmişlerdir. Yolculuk esnasında binlerce insan ölmüştür. İlk bu tarihte sürgün edilen
Ahıska Türkleri bir daha da anayurtlarına dönememişlerdir. 1989’da, Özbek ve Ahıska Türkleri,
Rusların kışkırtmalarıyla birbirleriyle çatışmış ve Özbekistan’dan sürgün edilmişlerdir
(Aydıngün, 2014, s. 2). Özbekistan’dan göç eden nüfusun çoğunluğu Azerbaycan, Kırgızistan ve
Kazakistan’a yerleşmişlerdir (Üren, 2016, s. 11).
Günümüzde Ahıska Türkleri’nin son durumuna baktığımızda; Ahıskalıların 10–15 ülkede
ve 100’e yakın bölgede göçmen olarak yaşamakta olduğu tespit edilmiştir. Yoğunlukta olduğu
ülkeler; Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dır. Ahıska Türkleri kendi
yönetimi olmayan tek Türk topluluğu olma özelliğine sahiptir. Yaşadıkları ağır olaylar ve içinde
bulundukları durumdan dolayı sosyo-kültürel, ekonomi ve eğitim alanında büyük sıkıntılar
yaşamışlar ve yaşamaya devam etmektedirler. Buna rağmen Türklüklerinden yani benliklerinden
hiçbir şey kaybetmemişlerdir.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1.

Sosyal Medya Kavramı

Sosyal medyan internet tabanlı bir kavram olmasından dolayı öncelikle internetin
gelişiminden bahsetmek ve sosyal medyanın üzerine kurulu olduğu sistem hakkında bilgi vermek
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gerekli olacaktır.
İnternet Amerika üniversiteleri ve Amerika Savunma bakanlığı tarafından ortaya çıkarılmış
bir projedir ki ARPANET adıyla bilinmektedir. ARPANET’in amacı araştırmalar ve
araştırmacılar arasında köprü oluşturmak ve bağlantı kurmalarını sağlamaktır.1980’li yıllar
internetin teknoloji ile birlikte geliştiği ve dönüştüğü yıllar olmuştur. 2000’li yıllara gelindiğinde
ise internet günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir (Kara ve Özgen, 2012, s. 7).
Web 1.0’ internetin kişisel kullanım amaçlı ilk sunumudur. Sistem basit bir yapıya sahiptir.
Kullanıcının talep ettiği bilgiyi sunmakla beraber, sunulan bilgiyi değerlendirme olanağından
yoksundur. (Naik ve Shivalingaiah, 2008, s. 500). Bu sistemin tek yönlü iletişime sahip olması,
geleneksel medyadan farklılaşmasını zorlaştırmaktadır. Web 1.0 kullanıcıların sisteme aktif
olarak katılmalarını engellemiş ve isteklerini tespit etmede yetersiz kalmıştır (Graham ve
Krishnamurthy, 2008, s. 2 ).
Web 1.0 sisteminin eksiklikleri, Web 2.0 internet sisteminin geliştirilmesine sebep
olmuştur. Web 2.0 eskisinin aksine kullanıcıların bilginin üretimi ve dağıtımı sürecine aktif olarak
katılımını sağlamaktadır. Bu şekilde tek yönlü iletişim devri kapanarak, çift yönlü iletişim ortaya
çıkmıştır. Kullanıcılar bilgisayar kullanımında uzman olmasalar dahi kendilerine ait formlar ya
da platformlar oluşturabilme imkanına kavuşmuşlardır.
Sosyal medyanın temelleri Web 2.0 ile atılmıştır (Gönenli ve Hürmeriç, 2012, s. 218).
Birbirlerinden farkı sosyal medyanın kullanıcıların sosyalleşmesine vurgu yapması, Web 2.0’ın
ise teknolojide ilerleme olarak adlandırılmasıdır.
Web 2.0 kavramı ilk olarak 2004 yılında Web konferansında web alanındaki gelişmeler ve
Web dünyasındaki tartışmalar neticesinde ortaya atılmıştır (Genç, 2010, s. 238). Vikipedi,
Delicious, Flicklr, Pilli Network, Ekşi Sözlük, Facebook gibi arkadaşlık siteleri, kullanıcıların
diğer kullanıcıları ziyaret ettiği ya da kendileri için kullandıkları internet programlarıdır. Web 2.0
ise ikinci nesil internet sitelerinin ortaklaşa kullanıldığı sistem olarak tanımlanır (Gürsakal, 2009,
s. 16).
Günümüzde sosyal medya insanların-kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenmekte ve
kullanım oranı sürekli artmaktadır. Diğer kitle iletişim araçları tarafından yasaklanmış olaylara
ve sitelere sosyal medya vasıtasıyla erişmek mümkün hale gelmiştir.
Sosyal medyanın üzerinde mütabakata varılmış tek bir tanımı yoktur. Bunun sebebi her
alanın farklı anlamlarda sosyal medya kavramını tanımlaması ve teknik altyapısıdır.
Sosyal medya, kullanıcıların sosyal ağlar üzerinden etkileşimini ve iletişimini sağlayan
etmenlerdir (Boyd, 2008, s. 92 ). Bu tanım sosyal medya kullanıcılarının birbirleri ile iletişim
halinde olduklarını vurgulamaktadır. Kullanıcılar kendileriyle aynı platformu kullanan diğer
kullanıcılarla tanışabilmekte, onlar ile kısa ya da uzun vadeli ilişkiler kurabilmektedir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde sosyal medya kitle iletişim aracı olarak faaliyet göstermektedir (Akçay,
2011, s. 115).
Diğer bir tanıma göre sosyal medya, kullanıcıların sosyal paylaşım sitelerine videolar,
linkler, fotoğraflar, yer bildirimleri ve düşüncelerini yüklemeleri kısacası sosyal ağları oluşturan
ve tüm içerikleri kapsayan ortamlardır (Eley ve Tilley, 2009, s. 78 ).
Sosyal medya türlerinin öne çıkanlarından kısaca bahsedecek olursak;


Facebook: Facebook 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur.
Facebookta kullanıcıların doğum tarihi, mezun oldukları okul, medeni durumları vs
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gibi kişisel bilgilerinin yanısıra, arkadaş listesi, fotoğrafları, videoları, oynadığı
oyunlar ve diğer paylaşımları da bulunmaktadır. Kişiler birbirlerini takip etmekte ve
facebook sayfalarına davet etmektedirler. Bu şekilde süreci başlamış olur.


Twitter: Son zamanlarda hızlı bilgi alışverişiyle, dikkatleri üstünde toplayan en
yeni sosyal iletişim araçlarındandır. Twitter hesabı olan kişiler takip edilebilme ve
başka kişileri takip edebilme hakkına sahiptir. Twitter’daki kullanıcı takip ettiği
kişilerin yazdığı bütün “tweet”leri görebilmektedir. “Tweet” lere cevap vermek için
de kullanıcılar RT ere tıklamaktadırlar.



İnstagram: Kullanıcıların fotoğraf ve videolarını paylaşabildiği sosyal ağ
sistemidir. İnstagramın sadece telefon odaklı bir sosyal ağ olmasından dolayı
sınrlılıkları vardır.



Youtube: Dünya çapında en çok ziyaret edilen üçüncü internet sitesi youtube dir.
Kullanıcılar youtube ye videolar paylaşmakta, videolar izlemekte ve yorum
yapılabilmektedirler



Whatsapp: Mobil internet üzerinden kullanıcıların mesaj gönderimi ve alımlarını
sağlayan mobil mesajlaşma uygulamasıdır. Yeni sürümüyle kişiler durum
güncellemelerini ve fotoğraflarını da paylaşabilmektedirler. İnsanlar whatsapp
üzerinden görüntülü mesaj, video ve ses kayıtları yollayabilmketedirler.



Snapchat: Akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan snapchat anlık mesajlaşma
uygulamalarından birisidir. Kullanıcılar birbirlerini ekledikten sonra video, ses ve
görüntü yollayabilmektedirler.

2.2.

Sosyal Medya- Kültür ve Siyaset İlişkisi

Kültür en yalın anlatımıyla bir toplumun hayat tarzını ifade eder. Kültür insanın geliştirdiği
ve gelecek nesillere aktardığı her şeydir diyebiliriz. Yemek yemeden başlayarak, giyim,
kullanılan dil, evlenme, ölü gömme, kitap okumaya kadar her şeyi kapsayan geniş bir kavramdır.
Eğitim ve öğretimle kazanılır ve sosyal miras yoluyla nakledilir.
Kültür pek çok alanın içerisinde yer aldığı için ortak bir tanım yapmak güçtür. Birçok kültür
tanımının ışığı altında diyebiliriz ki; her toplumun bir kültürü vardır. Ne kadar toplum varsa o
kadar kültür vardır. Kültürler toplumlardan doğarlar. Toplumda fertleri birbirine yakınlaştıran
onları dayanışma içerisinde bulunduran, birleştiren kültürleridir. Toplumları birbirinden ayıran
özelliklerin başında da kültür gelmektedir. Kısacası toplumun maddi manevi eserleri, değerleri ve
kurumlarının tümüne “Kültür” denmektedir (Yılmazer, 2013, s. 91).
Teknoloji, içinde yaşadığımız ve kendisine egemen olmaya çalıştığımız doğayı tahrip eden
bir niteliğe bürünmüştür. Teknoloji ve kültür arasındaki ilişki, ancak onu kullanan aktörler ve o
teknolojiyi kullandıkları ortam göz önüne alınıp incelendiğinde doğru analizlere ulaşılabilir
Günümüzde teknoloji alanındaki gelişmeler iletişim alanındaki gelişmeleri de beraberinde
getirmiştir. İnsanlar, toplumlar birbirleriyle oldukça sıkı ve geniş çaplı ilişki ve etkileşim sürecine
girmişlerdir. Etkileşime ve iletişime en çok imkan veren internet ve sosyal medyadır. Sosyal
medya paylaşım ağları günden güne artmakta, hayatın her alanına sızmakta, gündelik yaşamın
merkezine oturmakta ve insanların vazgeçilmezi haline gelmektedir. İletişim teknolojilerinin
değişmesiyle birlikte toplumsal statülerde yeniden inşa edilmektedir (Acun, 2011, s. 69 ). Bu yeni
ortam kendine özgü yeni bir kültürel dünya yaratmaktadır. Bu durumda beraberinde yeni bireysel
ve toplumsal ilişkileri ortaya çıkartmaktadır. Yani yeni bir kültürel ortam ya da dünya
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oluşmaktadır. Bu yenidünyada kültürler arası etkileşim ve ilişkiler artmaktadır (Gülbuğ, 2009, s.
38 ). Geleneksel ortamda gerçekleşen yüz yüze ilişkiler sosyal ağ ortamlarında sanal olarak
gerçekleşmektedir. Mekân, ister gerçek olsun ister “sanal”, yeni kurumlar ve kişisel kimliklerin
oluşmasında son derece güçlü bir etkiye sahiptir (Acun, 2011, s. 67 )
Modern insan, gelişen bilişim ve iletişim teknolojileriyle birlikte sosyal medyayı daha sık
kullanmakla birlikte bir yandan diğer insanlarla daha fazla iletişim içerisinde olarak
yakınlaşmakta öte yandan da toplumdan uzaklaşmakta ve yalnızlaşmaktadırlar. Medya bu
gelişmelerle paralel olarak yeniden tanımlanmakta, modern insan bulunduğu dünyayı kavramak
diğer insanları tanımak ve günlük olaylardan haberdar olmak için medyayı önemli bir araç olarak
görmektedir. İnsanların ayrılmaz bir parçası olan sosyal medyaya daha sık erişebilmek için
kullanıcılar akıllı telefonlara başvurmaktadırlar.
İnsanlar akıllı telefonlar, tabletler ve küçük dizüstü bilgisayarlar vasıtasıyla evde, yemekte,
sokakta kısacası dünyanın her yerinde en ücra köşesinde dahi facebook, instagram gibi sosyal
mecralara bağlanabilmektedirler. Sanal ortamda insanlar farklı kimliklere bürünebilmekte ki bu
genellikle olmak istedikleri kişiyi yansıtmakta ve bu durumda gerçek hayattaki kimlikle, sanal
kimlik çatışmasını ortaya çıkartmaktadır.
Kısacası sosyal medya bilgiye ve insanlara erişimi hızlandırarak insanlar arasındaki
kültürel etkileşimi de artırmış hatta kültürler arası sınırlar ortadan kalkmıştır. Bunun sonucu
olarak da kültürler birbirlerinden etkilenip değişim yoluna girmişlerdir.
Sosyal medya ve siyaset arasındaki ilişkiden bahsedersek; Sosyal medya, modern siyasi
kampanyaların önemli bir parçası olmuştur. Kampanya yöneticileri, veri toplamak için sosyal
medyayı kullanmaktadırlar. Vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri, Twitter, Facebook ve Reddit
gibi bir platform bolluğu içerisinde siyasi düşünceleri hakkında konuşmakta ve tartışmaktadırlar.
Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ile siyasi liderler kendilerini burada ifade edebilme
rahatlığına kavuşmaktadırlar. Adaylar ve siyasi partiler sosyal medya aracılığıyla kamuoyu
üzerinde olumlu imaj oluşturmak ve onları yönlendirmek için sosyal medyayı aktif bir şekilde
kullanmaktadırlar. Siyasiler en azından aktif olarak kampanyalarına sosyal medyayı entegre
etmeye çalışırlar. (Howard-Saviaga ve Monroy, 2016, s. 56 ) . Geleneksel siyasetçi-seçmen
ilişkisi tek yönlü ve geri bildirimi sadece seçimle test edilebilen bir ilişkiyken sosyal medya,
bireyler arasında etkileşimli iletişim sağladığı için (Çildan, 2012, s. 13 ) çift yönlü bir iletişim
ortaya çıkarmış, siyasetçi zaman ve mekân kısıtına sıkışamadan herkesle, her zaman ve her yerde
iletişim kurabilir hale gelmiştir. Seçmende bu çift yönlü iletişimin avantajından faydalanarak,
sadece seçim kampanyalarının yapıldığı dönemlerde karşısına çıkıp konuşan adaylar ya da
yöneticilere ulaşabilmedeki zorluğunu ortadan kaldırarak, seçmene istediği zaman istediği yerde
ulaşabilme ve sesini duyurabilme hakkını vermiştir.
2.3.

Sosyal Medya ve Tutum İlişkisi

Tutum kavramı; bir nesneye ilişkin tutum düşünce ve davranışlardan meydana gelmektedir.
TDK tanımına göre tutum; tutulan yol, takılınan tavırdır. Tutumlar bireylerin birikimleri ve bakış
açılarına dayanarak ortaya koyacağı davranış şekilleridir. Tutumlar hem topluma hem de olaylara
bakış açımızı etkiler (Kağıtçıbaşı, 1999, s. 25 ).
Tutumlar; inançlardan, değerlerden ve görüşlerden farklıdır. Olumlu ve olumsuz davranış
biçimlerini ortaya koyabilirler ki bu noktada değerlerden ayrılmaktadır. Çünkü değerler salt
ahlaki çağrışımlara işaret ederler.
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Tutumlar kişilerin madde ya da bireyler karşısında taraf olmasını sağlar. Belirli bir konuda
tutumlara sahip bir bireyler o konuda tarafsız kalamaz. Kişiler tutumlara sahip olmak için kıyas
yapmak durumundadır. Bu da onların zihinsel ve duyuşsal tüm niteliklerini harekete geçirmelerini
sağlar. Tutumlar şahsi olabileceği gibi gayrişahsî ya da toplumsal da olabilir. Bireyin etrafını
anlamlandırmasına ve çevresine anlam yüklemesine yardım eder. Kişilerin hayatın içinde
deneyimleyerek oluşturdukları tutumları doğuştan gelen bir yeti değildir ve belirli zaman
skalasında varlıklarını sürdürürler (Tavşancıl, 2010, s. 17).
İnsanların günlük hayat tutumlarında sosyal medyanın etkisinden ve ilişkisinden
bahsedecek olursak; İnternet tabanlı sosyalleşme eğilimi, e-posta kullanımı, tartışma
platformunun oluşturulduğu forumlar-sayfalar, facebook, twitter, instagram gibi yaygın
kullanılan internet programları, chat yapabilme imkanı ve internette oynanabilen karşılıklı
oyunlar şeklinde kendini göstermektedir.
İnternet kullanımı vasıtasıyla insanlar kendilerine benzeyen insanları bulma ve onlarla
tanışıp sohbet etme şansına sahip olurlar. Bu yolla kişiler gerçek yaşamdaki sosyal hayatta yer
edinemese dahi iç dünyasında yer alan tatminsizlik duygusunu bu gibi sanal sosyal kanallarında
bastırabilir. Bu araçların bireylere özellikle de gençlere sağladığı en büyük rahatlık sosyal baskı
içermemesidir. İnsanlar bu rahatlık içerisinde kendilerini karşı tarafa olduğundan başka bir kişi
olarak bile tanıtabilirler sanal ve kendi oluşturdukları bir kimliğe bürünebilirler. Sosyal medya
sayesinde bireyler farklı gruplara üye olabilir ve sanal ortamda sosyalleşebilirler. Fakat bu
durumun olumlu olumsuz sonuçları olacaktır.
Tutum için yapılan tanımlardan yola çıkarak kısa bir özet geçecek olursak tutum; kişilerin
kimi nesnelerle ya da diğer bireylerle geçirdiği deneyimlerden kaynaklanan davranış şekilleridir
diyebiliriz (Allport, 1935, s. 62 ). Bu noktada insanların internet ve sosyal medya ile ilişkisinden
sonra geçirdiği sosyo-psikolojik tutum ve davranışların çizgisi dikkate değer ve önemlidir.
Toplum teknoloji ve bilişim dünyasındaki gelişmelerle birlikte değişim ve dönüşüm sürecine
girmekte özellikle internetin herkesin kullanımında olması, alt ve üst jenerasyonları farklı kimlik
yapılarına büründürmektedir.
Özellikle gençlerin aile fertlerine, öğretmenlerine, okul
arkadaşlarına ve tüm eğitim-öğretim süreçleri ve çevresine bakışının bundan yirmi-otuz yıl
öncesine kıyasla farklılıklar arz ettiği gözlemlenirse günümüzde bu değişimin nedenlerinden biri
de internettir. İnternet yolu üzerinden gençlerin değişime uğradığı ilk özellik burada geliştirdikleri
dil ve konuşmadaki kısaltmalardır. Bir başka dönüşüm içerisindeki durum da internet üzerindeki
takip etme ve gruplaşmalardır. Herhangi bir kişi hakkındaki iyi ya da kötü yorum kısa sürede
milyonlarca insana yayılarak, şahsi bir görüş dahi kısa sürede kamusallık kazanmaktadır. Bunun
sonucu olarak da bir mesele etrafında farklı görüşlerin birleşmesi ve çatışması daha kolay
meydana gelmektedir.
Sosyal medyanın insan tutum ve davranışlarında meydana getirdiği farklılıklardan bir
diğeri de bireylerin ailesi ve sosyal çevresine karşı gösterdiği yeni tutumları ve rolleridir. Aile ve
diğer çevresi tarafından ezilen, sürekli eleştirilen insanlar, sosyal medya da yeni bir benlik bulma
çabası içerisine girerler. Sanal ortamda edinilen yeni çevreye kişi kendisini hayallerindeki “ben”
ile tanıştırmaktadır. Kişi bu şekilde gerçek hayattan uzaklaşmakta ve çevresine karşı soğumakta,
Sanal ortamda daha iyi anlaşıldığını ve mutlu olduğunu düşünerek daha sık vakit geçirmektedir.
Bu da gerçek yaşamda sosyallikten uzaklaşmasına sebep olmaktadır.
Sosyal medya, insan tutum ve davranışların tümünü değiştirmez. Sosyal medya yanında
çok çeşitli sebepler mevcuttur. Fakat sosyal medya kullanımına ayrılan zamanın çokluğu
yadsınamaz bir gerçektir. İnsan hayatının merkezinde olması ve kullanım amaçları sonucunda
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insanlar üzerinde yukarıda sadece de cüzi bir kısmından bahsedilen kimi davranış değişikliklerine
ve yeni eğilimlere neden olabilmektedir.
Sosyal medya üç boyut altında incelenmektedir. Bunlar; Sosyal yetkinlik, paylaşım ihtiyacı
ve sosyal izolasyondur. Bu kavramlardan yukarıda genel hatlarıyla ve örnekler vererek
değindikten sonra, son olarak kısaca özetleyecek olursak;
 Sosyal Yetkinlik: Sosyal çevre üzerinde etkili olma duygusudur. İnsan davranışının
önemli güdüleyicilerinden birisidir. Akran ilişkileri genellikle sosyal yetkinliğin bir parçası olarak
tanımlanmaktadır. Sosyal yetkinlik; sosyal aktiflik, genel ilişkilerde gösterilen çaba, bir sosyal
gruba üye olma ya da etkinliğe katılma, insancıl, samimi ve dostane tutumlar sergileme, insanlara
yardım etme ve insanlardan yardım alma gibi bazı becerileri gösterebilmeyi gerektirir (Connly,
1989, s. 259). Başarılı performans göstermek yetkinliği besler ve birey üzerinde olumlu etki
yapar. Başkalarını gözlemleyen ve onların başarılı olduğunu gören birey, kendisinin de aynı
performansı göstererek başarılı olacağına inanır ve çaba gösterir. Bu da yetkinliğin olumlu
sonucudur. Zor işleri başarmakta yetkinliği hissettirir. Sosyal medya aracılığıyla sosyal yetkinlik
sanal ortamda yeni insanlar tanımak, çeşitli gruplara ve sitelere üye olmak gerçek hayattaki sosyal
yetkinliğini sosyal medya aracılığıyla sanal ortamda devam ettirmek olarak gözlemlenebilir. Ya
da gerçek hayatta sosyal grup içerisinde yetkin olamayan insanlar sanal ortamda yeni bir benlik
oluşturarak, bu kimlikle yeni insanlar tanıyarak ve yeni gruplara üye olarak sağlayabilirler.
 Sosyal İzolasyon: Kişinin kendisini diğer insanlardan ayrı ve dışlanmış hissetmesi olarak
tanımlanabilir. Bu insanlar grup içerisinde sessiz ve utangaçtırlar. Doğal davranamazlar ve
kendilerini gizlerler. İnternet ve sosyal medya araçları bir yandan insanların daha sosyal
olmalarını sağlarken diğer taraftan da gerçek dünyadan çekip sosyallikten uzaklaşmalarına sebep
olmaktadır.
 Paylaşım İhtiyacı: İnsanlar sanal ağ üzerinden üye oldukları sosyal medya
programlarına kendilerini tanımlayabilecek ya da kendilerinin hoşlandığı videoları, resimleri,
bilgi ve beğenilerini başkalarının beğenilerine sunma ihtiyacı hissetmektedirler. Kullanıcılar,
facebook, instagram, youtube ve whatsapp gibi üyesi oldukları sosyal programlara videolar,
resimler, haberler yükleyerek, yorumlar yaparak ve grup kurarak kendilerine ekli olan insanlara
ya da, sınırlandırma getirilmemişse, milyonlarca kişiye paylaşımda bulunma ve erişme imkanını
elde etmektedirler. Bu şekilde insanlar daha hızlı sosyalleşmekte, yeni insanlar tanımakta,
kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri uzmanlık alanlarına giren siteleri bularak, özgürce
kendilerini yansıtma ortamını yakalamaktadırlar.
3. Yöntem
Çalışmanın amacı; Ahıska Türklerinin sosyal medya yoluyla geliştirmiş oldukları
tutumların belirlenmesidir. Demografik özellikler ile sosyal medya kullanımı yolu ile geliştirilen
tutumlar SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017
yılında Erzincan ili Üzümlü ilçesinde ikamet eden Ahıska Türkleri oluşmaktadır. Araştırmaya
toplam 296 kişi katılmıştır.
Araştırmanın Varsayımları; en uygun ölçme araçlarının kullanılan sosyal medya tutum
ölçeği olduğu varsayılmaktadır. Anketi dolduran katılımcılar samimi görüşlerini yansıtmışlardır.
Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir.
Araştırmanın Sınırlılıklar; araştırma 2017 yılında Erzincan ili Üzümlü ilçesinde ikamet
etmekte olan Ahıska Türkleri ile sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı 12’si demografik olmak
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üzere toplam 32 soru ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada kapsamında kullanılmış olan veriler anket
aracılığı ile elde edilmiştir. Ankette ilk olarak demografik değişkenler yer almakta ardından da
sosyal medya tutumlarını ölçmek amacıyla ölçek kullanılmıştır. Mevcut ölçek Korkut’un 2016
yılında gerçekleştirmiş olduğu yüksek lisans tezinden elde edilmiştir. Sosyal medya tutumları üç
boyut bağlamında değerlendirilmiştir. Bu boyutlar; paylaşım ihtiyacı, sosyal yetkinlik ve sosyal
izolasyondur. Mevcut ölçeğin cevap kategorisi 5’li likert tipi ölçek derecelemesine tabi
tutulmuştur ve bu kategoriler (1) “kesinlikle katılmıyorum” (5) “kesinlikle katılıyorum” şeklinde
derecelendirilmiştir.
3.1.

Bulgular

Tablo 1’de araştırmada yer alan Ahıska Türklerinin demografik bilgilerine yer verilmiştir.
Tablo 1. Ankete Katılan Ahıska Türklerinin Demografik Dağılımları
Frekans

Yüzde (%)

Kadın

156

52,7

Erkek

140

47,3

Evli

182

61,5

Bekar

114

38,5

18-30

132

44,6

31-43

116

39,2

44 ve üzeri

48

16,2

Çalışıyor

175

59,1

Çalışmıyor

121

40,9

1-3

106

35,8

4-6

158

53,4

7 ve üzeri

32

10,8

0

82

27,7

1-3

175

59,1

4-6

32

10,8

7 ve üzeri

7

2,4

Türkçe

246

83,1

Rusça

47

15,9

İngilizce

3

1,0

296

100,0

Cinsiyet

Medeni Durum

Yaş

Çalışma Durumu

Aile İçinde Kaç Kişi Yaşıyor

Çocuk Sayısı

Günlük Yaşamda Hangi Dil Kullanılmakta

Diğer
Toplam

Tablo 1 incelendiğinde; ankete katılan Ahıska Türklerinin 156’sı kadın, 140’ı erkektir. %
61,5’i evli %38,5’i bekardır. Ankete katılanların yarısına yakını, %44,6’sı 18-30 yaş aralığında,
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%39,2’si 31-43 yaş aralığında ve %16,2’si 44 yaş ve üzerindedir. Anketi cevaplandıran Ahıska
Türklerinin %59,1’i çalışırken %40,9’u çalışmamaktadır. Katılımcıların %35,8!i ailede 1-3 kişi
arasında yaşarken %53,4’ü 4-6 kişi arasında yaşamakta ve %10,8’i 7 kişi ve üzerinde
yaşamaktadırlar. Katılımcıların %27,7’si çocuk sahibi değilken yarıdan fazlasının %59’unun 1 ile
3 arasında çocuk sahibi, %10,8’i 4 ile 6 arası çocuğa ve %2,4’ü 7 ve üzeri çocuğa sahiptirler.
Ankete katılan Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğu (83,1) günlük yaşamlarında Türkçeyi,
%15,9’u Rusçayı ve %1’lik kısmı ise İngilizceyi kullanmaktadırlar.
Tablo 2. Ankete Katılan Ahıska Türklerinin Sosyal Medya Kullanımı
Frekans

Yüzde
(%)

Sosyal medya sitelerine (Facebook, Twitter gibi) bağlanmak için en fazla
hangi aracı kullanıyorsunuz?
Masaüstü Bilgisayar

87

29,4

Cep Telefonu

196

66,2

Dizüstü Bilgisayar

13

4,4

Ne kadar süredir sosyal medya sitelerini (Facebook, Twitter gibi)
kullanıyorsunuz?
1 Yıldan az

31

10,5

1-2 Yıl

128

43,2

3 Yıl

105

35,5

4 yıl ve daha fazla

32

10,8

Her gün bir kereden fazla

36

12,2

Her gün bir kere

70

23,6

Haftada bir kereden fazla

121

40,9

Haftada bir kere

59

19,9

Ayda birkaç kere

10

3,4

Sosyal medya sitelerine (Facebook, Twitter gibi) her girdiğinizde
harcadığınız ortalama süre ne kadardır?
5-10 dk.

152

51,4

11-30 dk.

104

35,1

31-60 dk.

9

3,0

61-120 dk.

18

6,1

121 dk. ve daha fazla

13

4,4

Toplam

296

100

Sosyal medya sitelerini (Facebook, Twitter gibi) kullanım sıklığınız nedir?

Katılımcıların yarısından çoğunun (%66,2) sosyal medyayı kullanabilmek için cep
telefonundan giriş yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Ahıska Türklerinin %10,5’i 1 yıldır az
süredir sosyal medyaya üye iken %43,2’si 1-2 yıl, %35,5’i 3 yıl ve %10,8’i ise 4 yıl ve üzerinde
sosyal medyaya üyeliğinin bulunduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yaklaşık %40^lık bir
kısmı hafatda bir kereden fazla sosyal medyaya giriş yaptıklarını ifade etmişlerdir. Sosyal medya
sitelerinde ortalama harcanan süre bakımından yaklaşık %50’si 5-10 dk. süre harcadıkları
yönünde görüş bildirmişlerdir.
Tablo 3. Ahıska Türklerinin Cinsiyetleri ile Sosyal Medya Tutumlarının Alt Boyutlarına
İlişkin T-Testi Sonuçları
Değişken

Cinsiyet

N

𝐗̅

t

p
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Paylaşım İhtiyacı
Sosyal Yetkinlik
Sosyal İzolasyon

Kadın

156

26,9551

Erkek

140

28,1714

Kadın

156

19,9808

Erkek

140

21,2929

Kadın

156

14,7500

Erkek

140

11,9214

-1,401

0,162

-1,903

0,049

4,225

0,000

Tablo 3 incelendiğinde Ahıska Türklerinin cinsiyet ile sosyal medya tutumlarının alt
boyutları arasında sosyal yetkinlik ve sosyal izolasyon arasında ilişki tespit edilmiştir. Sosyal
yetkinlik boyutunda p<0,05 olmasından dolayı ortalamalara bakılmaktadır ve Ahıska Türklerinde
erkekler kadınlara göre sosyal medyayı daha çok sosyal yetkinlik amacıyla kullanmaktadırlar.
Kadınlar ise erkeklere göre sosyal medyayı daha çok sosyal izolasyon amacıyla
kullanmaktadırlar; p<0,05.
Tablo 4. Ahıska Türklerinin Medeni durumları ile Sosyal Medya Tutumlarının Alt
Boyutlarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Değişken

Medeni Durum
Evli

N
182

𝐗̅
26,2208

Bekar

114

29,6053

Sosyal
Yetkinlik

Evli

182

19,6154

Bekar

114

22,1754

Sosyal
İzolasyon

Evli

182

13,3956

Bekar

114

13,4386

Paylaşım
İhtiyacı

t
-3,872

p
0,00

-3,680

0,00

-0,061

0,952

Tablo 4’te yer alan sonuçlara göre Ahıska Tüklerinin medeni durumları ile sosyal medya
kullanımı arasındaki ilişkinin sonuçlarına göre; Ahıska Türklerinde bekarlar evlilere göre sosyal
medyayı paylaşım ihtiyacından ve sosyal yetkinlik amacıyla kullanmaktadırlar. Her iki alt boyutta
da p=0,00 bulunmuştur. Sosyal izolasyon ve medeni durum arasında ise anlamlı bir ilişki
bulunmamaktadır.
Tablo 5. Ahıska Türklerinin Çalışma Durumları ile Sosyal Medya Tutumlarının Alt
Boyutlarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Değişken

Çalışma Durumu

Paylaşım İhtiyacı
Sosyal Yetkinlik
Sosyal İzolasyon

N

𝐗̅

t

p

Çalışıyor

175

27,3714

-0,440

0,660

Çalışmıyor

171

27,7603

Çalışıyor

175

20,1886

-1,439

0,151

Çalışmıyor

171

21,1983

Çalışıyor

175

12,6457

-2,711

0,010

Çalışmıyor

171

14,5207

Ahıska Türklerinin yaşları ile sosyal medya tutumlarının alt boyutlarına ilişkin anova
analizi yapılmış fakat anlamlı sonuçlar bulunamamıştır. Bu durumda yaş kriteri sosyal medya
tutumlarını etkilememektedir.
Tablo 6. Aile İçinde Kaç Kişi Yaşadığı ile Sosyal Medya Tutumlarının Alt Boyutlarına
İlişkin Anova Analizi Sonuçları
Değişken

Aile İçinde Kaç
Kişi Yaşadığı

𝐗̅

p

Post hoc
karşılaştırması

F
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Paylaşım İhtiyacı

Sosyal Yetkinlik

Sosyal İzolasyon

1-3

29,1038

4-6

26,6203

7 ve üzeri

26,8125

1-3

22,2830

4-6

19,5886

7 ve üzeri

20,0313

1-3

13,1226

4-6

13,5570

7 ve üzeri

13,6563

0,025

1-3 > 7ve üzeri

3,743

7ve üzeri > 4-6
0,001

1-3 > 7ve üzeri

6,944

7ve üzeri > 4-6
0,818

-

0,201

Levene istatistiklerine bakılarak verilerin homojen dağıldığı tespit edilmiş ve Anova
Analizi yapılmıştır.
Tablo 6 incelendiğinde %95 güven düzeyinde paylaşım ihtiyacı ve sosyal yetkinlik alt
boyutu p<0,05 olduğundan Ahıska Türklerinin aile içinde kaç kişi yaşadığı ile sosyal medya
tutumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını anlamak için
ortalamalarına bakılmıştır ve ailede 1-3 kişi yaşayanlar, ailede daha çok kişi yaşayanlara göre
sosyal medyayı paylaşım ihtiyacı ve sosyal yetkinlik amacıyla kullanmaktadırlar.
Tablo 7. Çocuk Sayısı ile Sosyal Medya Tutumlarının Alt Boyutlarına İlişkin Anova
Analizi Sonuçları
Değişken
Paylaşım İhtiyacı

Sosyal Yetkinlik

Sosyal İzolasyon

Çocuk Sayısı

𝐗̅

0

27,8902

1-3

27,7086

4-6

25,0313

7 ve üzeri

30,2857

p

Post hoc
karşılaştırması

F

0,185

-

1,619

0,044

7ve üzeri > 0

2,728

0

21,2195

1-3

20,6000

0 > 1-3

4-6

18,2813

1-3 > 4-6

7 ve üzeri

24,0000

0

12,2073

1-3

13,8800

4-6

13,7813

7 ve üzeri

14,1429

0,193

-

1,587

%95 güven düzeyinde tablo 7 incelendiğinde çocuk sayısı ve sosyal medya tutumlarının alt
boyutlarından sosyal yetkinlik ile anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 7 ve üzeri çocuğu bulunanların
sosyal yetkinlikleri daha az çocuk sahibi olan Ahıska Türklerine göre daha fazladır.
Tablo 8. Kullanılan Dil ile Sosyal Medya Tutumlarının Alt Boyutlarına İlişkin Anova
Analizi Sonuçları
Değişken
Paylaşım İhtiyacı

Kullanılan Dil

𝐗̅

p

Türkçe

27,8374

0,172

Rusça

25,7447

İngilizce

30,3333

Post hoc
karşılaştırması
-

F
1,773
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Sosyal Yetkinlik

Sosyal İzolasyon

Türkçe

21,0203

Rusça

18,3617

İngilizce

21,3333

Türkçe

13,5366

Rusça

12,8723

İngilizce

11,6667

0,018

İngilizce > Türkçe

4,047

Türkçe > Rusça
0,685

-

0,279

Tablo 8’de %95 güven düzeyinde sosyal medya alt boyutları ve Ahıska Türklerinin
kullandıkları dile ilişkin sonuçlar verilmiştir ve İngilizce dilini kullananların Türkçe ve Rusçayı
kullananlara göre sosyal yetkinliklerinin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. İngilizce kullananlar
daha çok sosyal yetkinlik için sosyal medyayı kullanmaktadırlar ve bu durum çevrelerinde ve aile
içinde İngilizcenin çok kullanılmıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bireyler sosyal medya
aracılığı ile İngilizce iletişim kullanmaktadırlar.
Tablo 9. Sosyal Medya Sitelerini Kullanım Süreleri ile Sosyal Medya Tutumlarının Alt
Boyutlarına İlişkin Anova Analizi Sonuçları
Değişken
Paylaşım İhtiyacı

Sosyal Yetkinlik

Sosyal İzolasyon

Kullanım Süreleri

𝐗̅

p

1 yıldan az

28, 3828

0,072

1-2 yıl

28, 1935

1-2 yıl > 3 yıl

3 yıl

27,1810

3 yıl > 4 yıldan fazla

4 yıldan fazla

24,6250

1 yıldan az

21,6129

1-2 yıl

20,9688

1-2 yıl > 3 yıl

3 yıl

20,8667

3 yıl > 4 yıldan fazla

4 yıldan fazla

17,2813

1 yıldan az

11,2258

1-2 yıl

12,3047

4yıldan fazla > 1-2yıl

3 yıl

15,0952

1-2 yıl > 1yıldan az

4 yıldan fazla

14,4375

0,008

0,000

Post hoc
karşılaştırması
1yıldan az > 1-2yıl

1yıldan az > 1-2yıl

3yıl > 4 yıldan fazla

F
2,361

3,972

6,399

Tablo 9’da Ahıska Türklerinin sosyal medyaya üyelik süreleri ile sosyal medya tutumları
arasındaki ilişki verilmiştir ve %95 güven düzeyinde; soysa medya kullanımını 1 yıldan daha az
süredir gerçekleştirenlerin sosyal medyayı daha çok paylaşım ihtiyacı ve sosyal yetkinlik
amacıyla kullandıkları görülmüştür. Sosyal medyaya üyeliğin daha fazla olduğu katılımcılar
sosyal medyayı daha çok sosyal izolasyon amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 10. Sosyal Medya Sitelerinde Harcanan Süre ile Sosyal Medya Tutumlarının Alt
Boyutlarına İlişkin Anova Analizi Sonuçları
Değişken
Paylaşım İhtiyacı

Sosyal Yetkinlik

Harcanan Süre

Post hoc karşılaştırması

𝐗̅

p

5-10 dk

28,0197

0,082

-

2,092

11-30 dk.

27,9327

31-60 dk.

26,6667

61-120 dk.

24,7222

121 dk. ve daha fazla

23,0769

5-10 dk

20,6711

0,046

11-30 dk>5-10 dk.

2,449

F
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Sosyal İzolasyon

11-30 dk.

21,4231

5-10 dk.>31-60 dk.

31-60 dk.

19,8889

31-60 dk.>61-120 dk.

61-120 dk.

18,0556

61-120 dk.>121 dk.+

121 dk. ve daha fazla

17,2308

5-10 dk

11,8158

11-30 dk.

15,1058

11-30 dk.>61-120 dk.

31-60 dk.

17,7778

61-120 dk.> 121 dk.+

61-120 dk.

14,3333

121 dk.+ >5-10 dk.

121 dk. ve daha fazla

14,2308

0,000

31-60 dk>11-30 dk.

6,796

Tablo 10’a göre; Ahıska Türklerinde sosyal medyada az süre geçiren katılımcıların daha
çok sosyal yetkinlik ve sosyal izolasyon amacıyla sosyal medyayı kullandıkları sonucuna
varılmıştır.
Sonuç
Araştırma sonuçlarında seçilen örnekleme göre Erzincan Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska
Türklerinin %59,1’i çalışırken %40,9’u çalışmamaktadır. Ankete katılan Ahıska Türklerinin
büyük çoğunluğu (83,1) günlük yaşamlarında Türkçeyi, %15,9’u Rusçayı ve %1’lik kısmı ise
İngilizceyi kullanmaktadırlar. Katılımcıların yarısından çoğunun (%66,2) sosyal medyayı
kullanabilmek için cep telefonun ile giriş yapmaktadırlar. Ahıska Türklerinin %78’lik bir
kısmının sosyal medyaya 1-3 yıl arasında üyelikleri bulunmaktadır. Katılımcıların yaklaşık
%40’lık bir kısmı haftada bir kereden fazla sosyal medyaya girmektedirler. Sosyal medya
sitelerinde ortalama harcanan süre bakımından yaklaşık %50’si 5-10 dk. süre harcamaktadırlar.
Ahıska Türklerinde erkekler kadınlara göre sosyal medyayı daha çok sosyal yetkinlik amacıyla
kullanmaktadırlar. Kadınlar ise erkeklere göre sosyal medyayı daha çok sosyal izolasyon
amacıyla kullanmaktadırlar. Ahıska Türklerinde bekarlar evlilere göre sosyal medyayı paylaşım
ihtiyacından ve sosyal yetkinlik amacıyla kullanmaktadırlar. Yaş ile sosyal medya tutumlarının
alt boyutlarına ilişkin bir ilişki bulunmamaktadır. Ailede 1-3 kişi yaşayan Ahıska Türkleri, ailede
daha çok kişi yaşayanlara göre sosyal medyayı paylaşım ihtiyacı ve sosyal yetkinlik amacıyla
kullanmaktadırlar. 7 ve üzeri çocuğu bulunanların sosyal yetkinlikleri daha az çocuk sahibi olan
Ahıska Türklerine göre daha fazladır. İngilizce dilini kullananların Türkçe ve Rusçayı
kullananlara göre sosyal yetkinliklerinin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. İngilizce kullananlar
daha çok sosyal yetkinlik için sosyal medyayı kullanmaktadırlar ve bu durum çevrelerinde ve aile
içinde İngilizcenin çok kullanılmıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bireyler sosyal medya
aracılığı ile İngilizce iletişim kullanmaktadırlar. soysa medya kullanımını 1 yıldan daha az süredir
gerçekleştirenlerin sosyal medyayı daha çok paylaşım ihtiyacı ve sosyal yetkinlik amacıyla
kullandıkları görülmüştür. Sosyal medyaya üyeliğin daha fazla olduğu katılımcılar sosyal
medyayı daha çok sosyal izolasyon amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir. Ahıska Türklerinde
sosyal medyada az süre geçiren katılımcıların daha çok sosyal yetkinlik ve sosyal izolasyon
amacıyla sosyal medyayı kullandıkları sonucuna varılmıştır.
Küreselleşme faktörü, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve dönüşümler,
internetin insanoğlunun hayatına hızlı bir giriş yapmasını sağlamıştır. İnternet araçları kişilerin
yaşam tarzlarını köklü bir biçimde değiştirerek insanların günlük yaşamlarına kadar
yansımıştır.1980’ler de ev bilgisayarlarıyla başlayan süreç, 1990’larda sosyal iletişim ağlarının
kullanımıyla daha da yaygınlaşmıştır.
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İnternetin sağladığı olanaklar sayesinde insanlar hızlı bir iletişim sürecine girmekte,
aktüaliteyi, ilgi alanlarını ve çalışma hayatlarıyla ilgili gelişmeleri rahatça takip edebilmekte
ayrıca kendi görüşlerini paylaşma olanağı sunmaktadır. Sosyal medyanın bu konudaki önemi
yadsınamaz ve internet insanların haber ve bilgi paylaşımlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
Sosyal medya günümüzde insanların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
İnsanların kendilerini yansıtmaları, grup oluşturmaları ya da çeşitli platformlara katılmaları için
önemli bir ortam oluşturmuştur.
Sosyal medya ve internet, eğitim, sağlık, kültürel, ekonomi ve siyasal kısacası yaşamın tüm
alanlarında yer almakta, tüm sektörleri ve kurumları etkilemektedir. İnsanların da hayatlarının her
aşamasında ve her alanında karşılarına çıkan, işlerini sıklıkla bu yolla gerçekleştirdikleri, olmazsa
olmazları haline gelmiştir.
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