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ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER

AHISKALI ABDULHALİM EFENDİ’NİN OĞLU MEHMED MURAD
NAKŞİBENDÎ’NİN HAYATI ESERLERİ VE DİVANI
THE LIFE, WORKS AND DIVAN OF MEHMED MURAD NAKSHIBENDI, THE SON
OF THE ABDULHALIM EFENDI FROM AHISKA
Meheddin İSPİR*
Özet
Ahıskalı Abdulhalim Efendi’in Oğlu Mehmed Murad Nakşibendî, 1788’de İstanbul’da doğmuştur.
Molla Murad Divanı adıyla divanı olan mutasavvıf bir şairdir. Divanda Murad mahlasını kullanmıştır.
Çocukluk ve gençliğinde değişik hocalardan iyi eğitim almış, ilmi ve tasavvufi konularda kendini
yetiştirmiştir. Babasının şeyh olması da aldığı eğitimde etkili olmuştur. Babası Abdulhalim Efendi Ahıska
doğumludur. Murad Molla tekkesinin ikinci postnişinidir. Babası, Beyzade Mustafa Efendiden icazet
almıştır. Murad Nakşibendî, 1815 yılında babasının ölümü üzerine Murad Molla Tekkesinin üçüncü
postnişini olmuştur. Aynı zamanda cami vaazlığı yapmıştır. Nakşibendi olmasına rağmen Mevleviliğe olan
yakınlığıyla da bilinir. 1848 yılında vefat etmiş ve tekkenin haziresine defnedilmiştir.
Bu çalışmada, Mehmed Murad Nakşibendî’nin hayatı ve eserleri tanıtıldı. Divanında yer alan
şiirlerinden hareketle sanatı hakkında bilgi verildi. Divan baş tarafı münacat ve devamı naat olan bir kaside
ile başlamıştır. Münacat günahlardan dolayı Allah’a yalvarma ve yakarışı dile getiren şiirlerdir. Naat Hz.
Muhammed’e hitaben yazılan ve ona olan sevgiyi ve aşkı dile getiren şiirlerdir. İlk naat 62 beyitten
oluşmaktadır. Takip eden diğer naatler ise 7’şer beyitlidir. Dört adet naatın ardından sırasıyla Hz.Ali, Hz.
Hatîce, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan ve Hüseyin, Hz. Mevlânâ Celâleddin, Abdülkâdir Geylânî, Bahâeddîn
Nakşibend, Seyyid Ahmed Rıfâî gibi İslam büyükleri ve mutasavvıflarına methiyeler yer alır.
Anahtar Kelimeler: Molla Murad, Şair, Divan, Mutasavvıf, Eser.
Abstract
The poet, the son of the Abdulhalim from Ahıska was born in Istanbul in 1788. He used the Murad
nickname in divan. In youth, she received good education from different teachers. Scientific and mystical
subjects were self taught. His father is a sheikh is also influential in the education of the poet. His father is
born in Ahıska. The poet is the second owner of Mullah Murad sufi house. Abdulhalim has been granted
from Beyzade Mustafa. The poet,, is the third owner of the sufi house on the death of his father in 1815.
Besides that he has made the mosque a saint. Despite being Naqshbandi, he is also known for his closeness
to Mevlevi. He died in 1848 and was buried in tomb of tekke.
In this work, the lives and works of Mehmed Murad Naqshbandi were introduced. Based on his
poems in the Divan, ınformation about his art was given. The Divan started with a qasıda whose head was
munacat and continued naat. The first naat consists of 62 couplets. The other naat consists of seven couplets.
After the four naats are found praise poems for Islamic scholars and Sufis respectively.
Keywords: Molla Murad, Poet, Divan, Sufi, Work.

Giriş
Mehmed Murad Nakşibendî 18. Yüzyılın sonu ile 19 yüzyılın ilk yarısında yaşamış, âlim,
mutasavvıf ve bilgin bir kişidir. “Künyesi, Seyyid el-Hâc Muhammed Murâd b. eş-Şeyh el-Hâc
Abdülhalîm en Nakşbendî el-Ahıskavî’dir.” (Güntan, 2009, s. 28). “Aslen Ahıskalı olan Murad
Nakşibendi’nin soyu seyyid nisbesiyle Hz. Hüseyine dayanır. Ahıska’dan ne zaman geldiklerine
dair bir bilgiye rastlanmamıştır.” (Kunt, Özkan, 2013, s. 22). “Âlim ve ariflerden bir zat olup
İstanbulludur. İstanbul’da Çarşamba’daki Murat molla dergâhında irşad ve mesnevi dersi
Yrd. Doç. Dr. Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum-Türkiye,
muhispir@gmail.com
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vermekle meşgul olmuştur.” (Mehmet Tahir, s.159). “Asıl adı Mehmed Murad’dır. 23 Muharrem
1203’te (24 Ekim 1788) İstanbul’un Çarşamba semtinde doğdu. Aynı semtteki Murad Molla
Tekkesi şeyhi Ahıskalı Abdülhalim Efendi’nin oğludur.” (Şentürk, 2006,s. 188). Babası “
Abdulhalim Efendi, Beyzâde Mustafa Efendi’nin vefatından sonra 1200/1785’de Murad Molla
Tekkesi şeyhliğine geçmiş ve tekkenin ikinci post-nişîni olmuştur. Abdülhalim Efendi, hafî zikir
ve hatm-i hâcegân yaptırmak için Murad Molla Tekkesi şeyhlerinden Beyzâde Mustafa
Efendi’den icâzet almıştır. Hakkında çok fazla bilgiye rastlayamadığımız Abdulhalim Efendi’nin;
“Eş-Şeyhü’l-Hâcc Abdu’l-halîmü’l-Ahıshavîyyü’n-Nakşibendî” künyesinden Ahıska’da doğmuş
olduğu anlaşılmaktadır. Yine künyesinden Seyyid olduğu anlaşılan Abdulhalim Efendi,
H.1196/1781’de Beyzâde Mustafa Efendi ile hacca gitmiştir. Başta oğlu Mehmed Murad
Nakşibendî olmak üzere birçok talebe yetiştirmiştir. Mehmed Murad Nakşibendî’nin Mâ Hazar
adlı eserinin sonundaki hâl tercümesinden anlaşıldığına göre oğlunun eğitimine çok önem vermiş
ve onu devrin en iyi hocalarına göndermiştir. Hâl tercümesinde babasının ölümüyle dünyası
başına yıkılan Mehmed Murad Nakşibendî, Abdulhalim Efendi’nin ölüm tarihini Zilhicce 1230 /
1815 olarak vermektedir.” (Özdil, 2014,s. 616).
Mehmed Murad Nakşibendî, Çarşamba’da Mehmed Himmet Efendi’nin mektebinde
öğrenim hayatına başlamış, on yaşında hafız olmuş, çeşitli hocalardan dersler alarak gençliğinde
kendini iyi yetiştirmiştir. Daha sonra Hoca Neşet Efendi’nin talebelerinden Hoca Mehmed
Efendi’den, Nakşibendi şeyhi Abdullah Kaşgari’nin halifesi Salih Afif Efendi’den dersler
almıştır. Fars edebiyatının bazı klasiklerini, yine Hoca Neşet’in talebelerinden Süleyman Vahyi
Efendi’den Şevket-i Buhari Divanı’nı ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Meşnevi’sini
okumuştur. Babasının isteği üzerine, o sırada Gülhane’deki Zeynep Hatun Camii’nde ikamet
eden ve daha sonra Üsküdar Selimiye Tekkesi’ne şeyh olan Ni’metullah Nakşibendi’ye intisap
etmiştir. Bu dönemde Aynı yıllarda reisülkurra Şeyh Coşkun (Coşgun) Efendi’den Kur’an ve
kıraat ilimlerini tahsil etmeye başlamış, onun ölümünün ardından reisülkurra olan Abdullah
Efendi’nin derslerine devam etmiştir. (Şentürk, 2006, s.188-189).
“Mehmed Murad Nakşibendî, babası Abdulhalim Efendi’nin vefatından sonra 1815’de
Murad Molla Tekkesi’nin üçüncü postnişîni olmuştur.” (Özdil, 2014,s. 617). “XIX. yüzyılda
Nakşibendi- Mevlevi yakınlaşmasını temsil eden önemli Nakşibendi şeyhlerinden ve dönemin
ünlü mesnevi hanlarından olan Mehmed Murad Efendi, tekke şeyhliğinin yanı sıra Sultan Ahmed
Camii cuma vaizliği görevini de uzun yıllar sürdürdü. 27 Şevval 1264 (26 Eylül 1848) tarihinde
vefat etti ve tekkesinin haziresine defnedildi.” (Şentürk, 2006, s. 188-189). “Murad
Nakşibendi’nin bir oğlu vardır. Muhammed Ariftir. İstanbul’da dünyaya gelmiş ve babasından
sonra tekke meşihatına geçmiştir”. (Kunt, Özkan, 2013, s. 22). “Murad Nakşibendi’nin talebeleri
arasında zikredebileceğimiz en mühim isim kendisinden Mesnevihanlık icazeti almış Ahmet
Cevdet Paşa’dır. Encümen-i Daniş üyesi olan Hafız Tevfik Efendi de bir diğer talebesidir.” (Kunt,
Özkan, 2013: 24).
“Murâd Nakşi’nin ismi ile ilgili çeşitli hatalar yapılmış, kendisinden yaklaşık bir asır önce
yaşayan Murâd-ı Buhârî (v. 1720) ile zaman zaman karıştırılmıştır. Nakşbendî olması sebebiyle
Müceddidîliğin onsekizinci asırdaki en güçlü temsilcisi olan Murâd Buhâri (v.1132/1720) ile aynı
kişi olduğu zannedilmiştir. Murâd Buhârî, Murâd Nakşbendî’nin tâkip ettiği Müceddidiliğin
İstanbul’daki kol başı olup, Müceddidiliği Anadolu’nun içlerine kadar yaymıştır. Müellifimiz,
Murâd Molla Tekkesini inşâ ettiren Kazasker Murâd Molla(v.1192/1778) ile de aynı kişi
zannedilmiş, tekkenin daha sonra meşîhata gelen Murâd Nakşbendî’ye nispetle Murâd Molla
Tekkesi olarak anıldığı varsayılmıştır.” (Güntan, 2009, s. 28-29).
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Mehmed Murad Nakşibendî’nin Eserleri
1. “Hulâsatü’ş-şürûh. Meŝnevî şerhlerinden yaptığı derlemeleri içerir (İÜ Ktp., TY, nr.
6309-6314).” (Şentürk, 2006, s. 189). “Murâd Nakşbendî’nin eserinin tam ismi Hülâsatü’ş-şürûh
fî Nihâyeti’l-vüzûh’dur. Mevlâna Celâleddin Rumî (v.672/1273)’nin Mesnevî-i Ma’nevî adlı
eserine yazdığı altı cildlik şerhtir. Mesnevî’nin tamamına yazılmıştır. Bâzı kayıtlara Mesnevî
Şerhi olarak geçen eserin ismi, “Açıklığın sonunda olan şerhlerin özeti” anlamını ifâde
etmektedir. Murâd Nakşbendî (v. 1264/1848) bu şerh ile kendisinden daha önce yazılmış şerhlerin
tamamındaki açıklamaları değerlendirerek, daha özet ve sâde bir şerh ortaya koymak istemiştir.”
(Güntan, 2009, s. 84). Yazar “Bu eserin yazımına 1255’te başlamıştır. Şârih eserinde, tasavvufun
bazı karmaşık ve ehline has konularına ve kelâmi meselelerine değinmiştir. Şerh geleneğine takip
edilen klasik usule uygun olarak şârih, ilk önce bir beytin cümle halinde tercümesini verir. Gerekli
gördüğü yahut anlaşılmadığını düşündüğü kelimelerin Türkçe karşılıklarını beytin cümle olarak
tercümesinden sonra tekrar ifade eder.” (Kunt, Özkan, 2013, s. 28). Eser üzerine Zekiye Güntan,
XIX. Yüzyıl İstanbul Mutasavvıflarından Muhammed Murad Nakşbendî ve Hülasatüş’-Şürûh
Adlı Mesnevî Şerhinden İlk 1001 Beytin Tahlili, adıyla Yüksek Lisans çalışması yapmıştır.
Ayrıca Hüseyin Bayçöl, Hülasatü’ş-Şuruh (5.c vr: 240-312): Metnin Açıklanması ve Gelenek
Açısından İncelenmesi, 2012 ve Canan Özfidan, Hülâsat’üş-şürûh (5. c. 81-160)’da Şerh
Geleneği ve Özelliklerinin İncelenmesi. 2011, yüksekLisans çalışmaları yapılmıştır.
2. Mâ Hazar. “Ferîdüddin Attâr’a nisbet edilen Pendnâme’nin şerhidir. Müellif nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan eser (Mehmed Ârif, nr. 260) dokuz defa basılmıştır
(Özege, Katalog, III, 994).” (Şentürk, 2006, s. 189). “Şerhin Mâ Hazar alâ Şerh-i Pend-i Attar
şeklindeki ismi, “Attâr’ın öğütleri üzerine hatıra gelenler” anlamına gelmektedir. Şerhin
sonunda yazılma sürecinden de söz eden Murâd Nakşî iki ay içinde bu şerhi yazdığını, yazılması
esnâsında önceki dönemden kalan ne bir lügat ne de bir eser olmadığı için yalnızca Pend-i Attâr’a
bakarak hatırına gelenleri kaleme aldığını belirtmiştir.” (Güntan, 2009, s. 69). Eser İbrahim Kunt
ve Mehmet Ali Özkan tarafından Semerkant yayınlarında 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Ayrıca
eser üzerine Zeynep Atiye Aksaraylı “Bir 19. yy. (H. 1257) Metni Olan Ma-Hazar’ın Dil
İncelemesi: İmlâ, Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi Özellikleri İncelemesi-Metin, 2013.” Yüksek lisans
çalışması yapmıştır.
3. Kavâid-i Fârisiyye. “Birçok defa basılan eseri (Mehmed Tevfik Efendi Şerh-i Kavâidi Fârisiyye adıyla şerh etmiştir. (İstanbul 1267, 1285).” (Şentürk, 2006, s. 189). “Kavâid-i
Fârisiyye Mustafa b. Ebibekr es-Sivâsî (v.1240/1825)’nin Mefâtihu’d Dürriyye isimli Farsça
gramer kitabının tercemesidir. Murâd Nakşbendî kendisinin bu kitabı Mehmed Efendi’den ta’lîm
ettiğini Mâ Hazar adlı eserin son kısmında ifade etmektedir. Emsile-i Muhtelife ise Kavâid-i
Fârisiyye adı altında pek çok baskısı yapılan Terceme-i Mefâtihu’d-Dürriyye fî Kavâid-i
Fârisiyye adlı Farsça gramer kitabının bölümlerinden birisidir.” (Güntan, 2009, s. 65).
4. Vekāyi’nâme. “Murad Nakşibendî, bu eserinde inşa ettirdiği mesnevîhânenin 1845
yılında yapılan açılış törenini anlatır. Ayrıca o yıl içinde İstanbul’da meydana gelen çeşitli
olaylardan, meselâ Galata’da çıkan yangından, mübarek gün ve gecelerde yapılan dinî
törenlerden, II. Mahmud’un kızı Âdile Sultan’ın nikâh merasiminden, bazı memurların azil, tayin
ve vefatlarından bahseder. Tek nüshası Ali Emîrî Kütüphanesi’nde bulunan eser (nr. 103) M.
Hüdai Şentürk tarafından yayımlanmıştır.” (Şentürk, 2006, s. 189).
5. Mesmûât. “Bazı müridleri tarafından derlenen eser şeyhin sohbet ve vaazlarından
nakiller içermektedir (İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Ktp., nr. 113).” (Şentürk, 2006, s. 189).
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6. Mektûbât. Arapça mektupları ihtiva eden risâleyi Mehmed İsmet adlı bir müridi
derlemiştir. (İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Ktp., nr. 114). (Şentürk, 2006, s. 189).
7. Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî (İstanbul 1256). 9. Muînü’l-vâizîn (Süleymaniye Ktp.,
Dârülmesnevî, nr. 268). (Şentürk, 2006: 189). “Şâhidî İbrâhim Dede (v. 957/1550)’nin yazmış
olduğu manzum lügatin şerhidir. Şâhidî İbrahim Dede’nin bu Lügatı Mesnevî’de geçen bazı
anlaşılması güç kelimeleri de içinde bulundurduğu için orijinaldir. Manzum beyitlerden oluşan
lügatte, kelime manalarının yanında her bir beytin ikinci mısrâında kelime dizilişine riayet
edilerek yazılmış Türkçe karşılığı vardır.” (Güntan, 2009 s. 67).
9. Mefâtîhu’d-dürriyye Tercümesi (İstanbul 1251). (Şentürk, 2006: 189).
Mehmed Murad Nakşibendî’nin Divanı
Divan üzerine üç Yüksek Lisans çalışması yapılmıştır.1 Divan h. 1290/m. 1873 yılında
basılmıştır. Bu kayıt divanın sonunda şu şekildedir. “İşbu kitab Şeyh Molla Murad Dìvanı biñ iki
yüz doksan senesi mah-ı Cemazìye’l-ahirin nısfında Elhac Hüseyin Efendi’nin ma’rifetiyle tab
olunup ve tab u neşr hukuk-i mezku’l-hac Hüseyin Efendiye raci’dür.” (Divan, s. 93). Şairin
Divanı Klasik Türk Edebiyatındaki Müretteb divanlardan farklılık gösterir. Divanın başında yer
alan Kadise nazım şekliyle yazılmış olan naat, mersiye ve medhiyeler müretteb divan şekline
uymakla birlikte daha sonra yazılmış olan şiirler âlim, şeyh ve İslam büyüklerini tanıtır
mahiyettedir. Bu yönüyle divan bir (Tezkiretü’l-Evliya) Evliya tezkiresi özelliği taşır. Divandaki
şiirlerden hareketle şairin güçlü ve sanatlı bir söyleyişe hâkim olduğunu söylemek zordur. Ancak
söyleyişi coşkulu ve akıcıdır. Ayrıca kullandığı dilden hareketle İslami ilimlere vakıf olduğu
görülmektedir. Şiirde kullandığı dil onun tasavvufi anlatımını ortaya koymaktadır. Şair,
mutasavvıf bir kişi olduğu için şiiri tasavvufi düşünceyi anlatmada bir araç olarak kullanmıştır.
Bu bakımdan mutasavvıf kişilikleri anlatmada şiiri kullanmış ve okuyucunun bu kişilikleri zevkle,
şiirin akıcılığı vasıtasıyla öğrenmesine vesile olmuştur. Aslında divanına aldığı kişiliklere
bakıldığında bunun bir tarikat silsilesi şeklinde bir sıralama olduğu görülür. Şair bir nevi mensup
olduğu tarikatın silsilesini şiirle ortaya koymuştur.
Divan’ın girişinde şu not bulunmaktadır.
“Bismike. El-ibtidâü yâ Fettâh. Hâce Muhammed Murâd Nakşbendî (kuddisesırrahu ki
bostân-ı hakāyıkın şâh-ı ser-bülendi ve gülistân-ı şakāyıkın bülbül-i neş’emendidir. “El ulemâü
veresetü’l-enbiyâ” hadîs-i şerîfindeki me’âl-i münîfe mâ-sadak olarak ulûm-ı âliye ve âletde
tasnîfât-ı celîle ve te’lîfât-ı cemîlesiyle çârşû-yı ma’ârifde - inde’s-sıgâr ve’l-kibâr şöhret-şi’âr
olup evsâf-ı ber-güzîde ve ezkâr-ı hamîde-i pesendîdeleri orada kayd u beyândır ve müşârun
ileyhin menbâ’-ı medâyıh ı evliyâ-yı âgâh ve mecma’-ı sitâyiş-i ârifân-ı bi’l-lâh olan manzûme-i
fesâhat ve dîvânçe-i belâgatlarının her birisi birer yetîm-i sadef-i deryâ-yı maâni ve gül-gonce-i
gülistân-ı esrâr-ı sühânî ve her mısrâ’ı mesâbîh-i eflâk-i cihân ve mefâtîh-i ebvâb-ı cinân olmağa
şâyân bir nâme-i şâyigân bulunmakla kâffeten hırz-ı cân olunacağı ihtâr birle hâtime-yi makāl
eylerim. Harrere Sâlim Sermedį. Sene 1290”. (Divan, s.1).
Divan baş tarafı münacat ve devamı naat olan bir kaside ile başlamıştır. Şiirin Münacat
bölümünde, şair deli gönlünün gururlanıp isyana kalkıştığını bundan dolayı günah işlediğini,
günahından dolayı ağlayıp gözyaşı döktüğünü, Mecnun gibi çaresiz kaldığını, ibadet ve itaatten
Erol Çamyar, Nakşibendî Mehmed Murâd Dîvânı (İnceleme-Metin),Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Ordu, 2014./Mehmet Çetiner, Molla Murad ve Türkçe Divanı, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale 2010./Davut Köse, Molla Murad Divanı, İnceleme-Metin, Fatih Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2008.
1
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uzak kaldığını ve nefsinin heveslerine uyduğunu ifade ederek affedilmeyi umut ettiğini söyleyip
yaratıcıya yalvarır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İlâhî ‘afvına mağrûrdur her dem dil-i şeydâ
Cesâret etdi ‘isyâna anunçün sana ey Mevlâ
Günâhın bâd edip her dem gözünden dem şâr eder
Eder tâ subh olınca nâlelerle âh ü vâveylâ
Yüzü yokdur ki varsın Hazretine Rûz-i Mahşerde
Eger böyle giderse şüphe yok elbet olur rüsvâ
Şaşırmış deşt-i ğayretde gezer bî-çâre mecnun-veş
Benimle meşveret eyler ki bir yol gösterem ana
Dedim ki ey dil-i bî-çâre benden kat’-ı ümmîd et
Ki ben senden de gümrâhım nice yol gösterem sana
Ne emre imtisâl etdim ne menhîden hazer etdim
Ne tâ’at ne ‘ibâdet rûz-şeb ‘isyâneyim hâlâ
Yığılmış pîşigâh-ı çeşme ‘isyânımın vezrî
Görünce hayret el verdi ki gördüm kûh-ı kâf-âsâ
Hevâ-yı nefsime uydum ne zikrim var ne fikrim var
Seherlerde münâcât etmedim peydâr olur aslâ” (Divan, s. 1b)

Şair, Kasidenin 24. beytiyle birlikte naat bölümüne geçer ve bu bölümde, Hz Muhammed’e
olan sevgisini ve bağlılığı dile getirir ve onu metheder. Peygamberle ilgili ayet ve hadislerden
iktibaslar yaparak, O’nun isim ve sıfatlarını sayarak büyüklüğünü ve yüceliğini anlatır. Ümmeti
olmaktan dolayı hoşnutluğunu dile getirir ve peygamberin sünnetine uymanın önemini anlatır.
24. Muhammed Mustafâdır nâm-ı pâki emr-i Bâriyle
Mükennâdır Ebu’l-Kâsım ile agâh ol dil-i dânâ
25. Hüdâ şânında inzâl etdi levlâk ile erselnâk
Vekil itdi umûrunda dilediğin yapar hâlâ
26. Buyurmuşdur âb-ı çeşmim gözüm bîdârdır her şeb
Belî gerçek buyurmuşdur bu sözde reyb yok hakkâ
27. Habîb-i Kibriyâdır hem Halîlu’l-lahdır el-hak
Birisi cedd-i mîrâsı birin Hak eyledi i’tâ
28. Ne şübhe ümmeti olmak nebî olmakdan evlâdır
Olacakdır ana ümmet inince Hazret-i ‘Îsâ
29. Ne İncîlin okur halka ne âyetin eder izhâr
Hemen nâzil olan Kur’ân’ın ahkâmın eder icrâ
30. Bunun gibi ümmet olurdı ez-dil u ez-cân
Bu dünyaya geri gelmiş olaydı Hazret-i Mûsâ
31. Şeb-i Mi’râcda etdi imâmet Cebrâil ikâmet
Şeref buldu mübârek makdeminden Mescid-i Aksâ
32. Hüdâdan da’vet için geldi Cebrâil u Mîkâil
Nice yüz bin melekler ile toldu Yesrib u Bathâ” (Divan, s. 2a)
Kasidenin son bölümünde şair, yüz sürmek için Peygamberin kapısına geldiğini, ondan
merhamet ve yardım beklediğini, Hasan, Hüseyin, Hamza, Abbas, Cafer-i Tayyar, Haydar-ı
Kerrar, Fatmatüz-Zehra isimlerini anarak ifade eder.
58. Dedi kalk imdi turma gidelim ol ulu dergâha
Sürüp yüz edelim bu cürm-i bî-pâyânden isti’fâ
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59. Diyelim yâ Rasûlallâh kapına gelmişiz bizler
Bizi red etme pâyinden ‘inâyet kıl bize şâhâ
60. Eyâ şâh-ı rusul rahm et dil-i âvâre gelmişdir
Murâd ardında turmuşdur makrârı şerm ile ammâ
61. Becâh-ı kurre-i ‘aynı to nam-ı ân Hasan bâsed
Diğer kurre-i gûyendeş Hüseyni Kerbelâ isrâ
62. Be-hakk-ı Hamza u Abbâs be-hakk-ı Cafer-i Tayyâr
Be-hakk-ı Haydar-ı Kerrâr be-hakk-ı Fâtıma Zehrâ” (Divan, s. 3a)
Dîvân’ın ikinci, üçüncü ve dördüncü Şiirleri Kaside nazım şekliyle, “Diğer Na’t-ı Şerîf”
başlığı altında verilmiştir ve bu naatların her biri yedişer beyitten oluşmaktadır.
2. Naat, Yâ Resûlallah redifiyle yazılmıştır. Burada şair, Peygamberin âlemlere rahmet
olduğunu, insanlara ve cinlere nimet hazinesi olduğunu belirterek başlamıştır. Şair Hazreti
Peygamberin kapısında kul olmak istediğini, aşkıyla yanıp tutuştuğunu ve O’na kavuşmak
istediğini coşkulu bir söyleyişle dile getirir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vücûdun ‘âlemîne oldu rahmet yâ Rasûlallâh
Hususân ins ü cinne mahz-ı ni’met yâ Rasûlallâh
Kapında bende olmak halka sultân olmadan yeğdir
Senin kulluğun oldu ‘ayn-ı devlet yâ Rasûlallâh
Var ise cennet-i a’lâda ‘âşık iftirâkunla
Bilir dûzah degildir ana cennet yâ Rasûlallâh
Ne etsin cenneti ‘âşık degişdi habbeye Âdem
Ne kadrî var ki olsun câna minnet yâ Resûlallâh
Hemân ancak Murâd-ı ‘âşıkânın vech-i pâkindür
Bulur kand-ı lebinden cân-ı lezzet yâ Resûlallâh
Degişse ‘aşk-i pâkın bir kişi dünyâ vü ‘ukbâda
Bu fevkinde olmaz ayn u gaflet yâ Resûlallâh
Kovarsan da döğersen de derk-i terk eyleyüp gitmez
‘Akl geçer oldu kapunda kül oldum yâ Resûlallâh” (Divan, s. 3a)

3. Naatta şair, Hazreti Peygamberin miracını hatırlatarak, O’nun yardımı, lütfunu, keremini
beklediğini belirtir. Şair, Peygambere olan aşkının kendisini Mecnun gibi yaptığını ve bundan
dolayı gönlünün ona varmak istediğini dile getirir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Senindir cümleten mülk-i hidâyet yâ Rasûlallâh
Beni râh-ı Hüdâya kıl delâlet yâ Rasûlallâh
Hüdânın ‘arş-ı ‘alâsı turâb-ı na’l-i pâyınden
Şeb-i esrâra kesb etdi şerâfet yâ Rasûlallâh
O şeb kim Mescid-i Aksâya ervâh-ı rüsûl geldi
Hüdâ emr eyledi etdin imâmet yâ Rasûlallâh
Benim cürmüm nihâyet tutmaz inkâra mecâlim yok
Senin de lutfuna yok had u ğâyet yâ Rasûlallâh
Beni leylî-dünyâ aldayıp mecnûn-sıfat oldum
Cunûnumdan kerem kıl ver ifâkat yâ Rasûlallâh
Beni red etmeyip dergâh-ı vâlâde kabûl eyle
Kapında istiyor gönlüm ikâmet yâ Rasûlallâh
Murâd-ı derdmendin cümle ahvâli ma’lûmun
Anı takrîre vü tahrîre ne hâcet yâ Rasûlallâh” (Divan, s. 3b)
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4. Naatta şair, Yâ Resûlallah, ben kulanu sana kavuştur. Senin yerin emniyettedir. Eğer sen
bizi kabul etmezsen halimiz kötü olacaktır. Ümmetin işi zorlaşacaktır. Bize şefaat eyle diyerek
seslenmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nigâh et bendene hâlim yamândır yâ Rasûlallâh
Darın dârü’l-emân ins ü cândır yâ Rasûlallâh
Ki tedbir eylesinler mest olanlar kim ğafletle
‘Usât-ı ümmetin hâli yamândır yâ Rasûlallâh
Hüdânın ‘arş-ı ‘alâsı turâb-ı na’l-i pâyından
Şeb-i esrâra kesb etdi şerâfet yâ Rasûlallâh
Keremkânım şaşırdım ben de bilmem ne eyleyem
Bakmam yok söze hâlim gümândır yâ Rasûlallâh
Sırât-ı müstakîme kim ki ister benden
Bu nefsin maksadı şöhret ile şâmildir yâ Rasûlallâh
Beni râh-ı Hüdânın eser-i pâkinden cüdâ olmuş
Bahâr-ı ‘ömrümün bu ki cüdândır yâ Rasûlallâh
Egerçi müznib-i dîrîne olmuşdur Murâd ammâ
Sever Âl-i Rasûli kadr-dândır yâ Rasûlallâh” (Divan, s. 3b)

Şairin Divanında kaside nazım şekliyle yazdığı 4 naattan sonra sırasıyla “kaside şeklinde
Hazret-i Ali, Hazret-i Hadîce, Hazret-i Fâtıma, Hazret-i Hüseyin (ayrıca Hz. Hüseyin hakkında
iki mersiye), Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Abdulkadir Geylânî, Mehmed Bahâüddin Nakşıbendî,
Seyyid Ahmed Rufâ’î, Seyyid Ahmed Bedevî, Şeyh Şâzelî, Şeyh Şa’bân-ı Velî, Şeyh İbrahim
Edhem, Hacı Bektâş-ı Velî, Aziz Mahmud Hüdâyî, Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî, Yunus
Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Sünbül Sinan, Ebu’l-Vefâ, Hâlid bin Zeyd, Şeyh Mehmed Murâd-ı
Nakşıbendî, Abdullah Kaşgarî, Neccâr-zâde Rızâ, Hâfız-ı Şîrâzî, Sa’dî-i Şîrâzî, Abdurrahman
Câmî, Ubeydullah Ahrâr, Sevündük (Koğacı) Dede, Nûruddin Cerrâhî, Niyâzî-i Halvetî, Sezâyîi Halvetî, Murâd Mollâ Dergahı şeyhi Seyyid Mustafa, Şeyh İsa Nakşıbendî (Nidâ’î), Şârih-i
Mesnevî Ankaravî İsmail Efendi, Seyyid Nizâmeddin Halvetî, Şeyh Abdülmecid Sivâsî, Sivâsîzâde Abdulbâkî Efendi, Abdulahad Nûrî, Ümmi Sinân, Hüsâmeddîn Uşşâkî, İsmâil Rûmî,
Süleyman Neş’et Efendi, Hoca Süleymân Vahyî, Âbid Çelebi, Mehmed Emîn Tokâdî, Müstakimzâde Süleymân Sa’deddîn gibi dini ve tasavvufi kişilikler üzerine methiyeler yer almaktadır.
13. Şehiddir belki şâhenşâh-ı iklim-i vilâyetdir
‘Aliyyü’l Murtazâdır nâm-ı pâki mazhar-ı esrâr (Divan, s. 4a)
14. Ne devletdir ola hayrün-nisâ taht-ı nikâzında
Toğa andan Hasan’la hem Hüseyin bendesi ensâr
30. İkisi iki çeşm-i Mustafâ’ya kurre olmuşdur
Olurdı ikisini iki âğûşına da her-bâr
31. Didi bir gün Hasan içün severdim sende sev yâ Rab
Seveni de dahı sev olma mücrim ise de bįzâr
32. Buyurdı yine bendendir Hüseyin ben dahı andan
Anı sevenleri Allah sevsün itmesün âzâr (Divan, s. 5a)
36. İlâhi rûz-ı mahşerde ‘Ali ile bizi haşr it
Dahı Hayrü’n-nisâ Fâtımatü’z-Zezrâ’ya eyle câr (Divan, s. 5b)
1. Bir nice zevcât olmuşdı Habib-i Kibriyâ
Cümlesi vahy ile olduğunda reyb olmaz sezâ
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2.
3.
2.
1.
2.
3.
4.
1.

2.

1.

1.
1.
2.
7.
2.

Akdemi ammâ Hadice tâmdır hem efdali
Efdaliyyetden içün Kübrây rifat olmuş aña (Divan, s.5b)
Resûlün efdali evlâdı oldı Hazret-i Zehrâ
Ki cümle ehl-i beytinden iderdi kadrini a’lâ
Kıyam iderdi geldik de öperdi vecz-i pâkinden
Ridâsın bast iderdi hem mekânında virirdi câ (Divan, s.6a)
Ben gürûz-ı ehl-i ‘aşka hâzidâ oldum imâm
Oldı gül nâr-ı muhabbetle dil ü çeşmim niyâm
Candan ğayrı yanacak bir yerim hiç kalmadı
Cân evi şimdi tutuşdı yanmada her subh u mesâm
Ser çeküp eflâke giydikce ‘uluvv-i kebįr olmada
Kul kul olmuş söylemesi mümkin degildir ve’sselâm
Zâhir oldı çünki böyle âteş-i pür-sûz-ı dûd
Geldiler imdâd içün hep cümle ahbâb-ı kirâm (Divan, s.7a)
Ey gönül âmâde ol kim geldi mâh-ı ğam-fezâ
Başla feryâda ki oldır derd-i ‘uşşâka devâ
Ey felek lâyık mıdır böyle niçün gördün revâ
İçdiler câm-ı şezâdet hânedânda safâ
Cân fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ
Cedd-i pâkinden hayâ kılmadı ol zâlimler âh
Ey saçı sünbül yanağı gül yüzi şems ile mâh
Mâtemin tutdı felek kan ağlayub her subh-gâh
Kıydılar sen gibi sultâna diriğ ey âz u vâh
Cân fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ (Divan, s.8a)
Nâ’il-i feyż-i Hüdâdır Hazret-i Mollâ-yı Rûm
Vâsıl-ı firkatdir Hazret-i Mollâ-yı Rûm
‘Ârif-i hâl-i bekâdır Hazret-i Mollâ-yı Rûm
Nûr-ı çeşm-i evliyâdır Hazret-i Mollâ-yı Rûm
Matla’-i nûr-ı Hüdâdır Hazret-i Mollâ-yı Rûm (Divan, s.9b)
Evliyânın gülidür Hazret-i Abdülkâdir
Hem gülün bülbülüdir Hazret-i Abdülkâdir (Divan, s.10b)
Şâh-ı aktâb-ı cizandır Hazret-i Şeh Nakşbend
Cümleye fermân-resândır Hazret-i şeh Nakşbend
Âhirinde geldi bir anın eğerçi şâh-ı din
Lįk fahr-i evvelândır Hazret-i Şeh Nakşbend (Divan, s.11a)
Ne devlettir ki olsun dest-bûs-ı mefhar-ı ‘âlem
Bununla fahr iden her ân Rufâ’i Seyyid Ahmeddir (Divan, s.11b)
Nâmı olmışdı Süleymân lakabı Sa’deddin
Sa’d-i sâni de disem sözüm olmaz mübhem (Divan, s.47b)
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PROMINENT FIGURES IN THE FIELD OF SCIENCE AND BUREAUCRACYRAISED
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Özet
Ülkemizde özellikle son yıllarda varlığından haberdar olmaya başladığımız Ahıska Türkleri
hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışma ile Ahıska
Türklerinin özellikle Osmanlının son döneminde yetiştirmiş olduğu ve Osmanlı bürokrasisinde yer almış
önemli şahsiyetler incelenmiş ve bunun yanı sıra modern bilimle uğraşmış ve bu alanda katkısı bulunan
bilim insanlarının varlığına da vurgu yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, bilim, bilim adamı, bürokrat.
Abstract
There are various researches on the Ahıska Turks that we have become aware of in our country
especially in recent years, both nationally and internationally. In this study, Ahiska Turks were educated
especially in the last period of the Ottoman Empire and the important personalities in the Ottoman
bureaucracy were examined, as well as the presence of scientists who have worked with modern science
and have contributed to this area.
Keywords: Ahiska Turks, Science, Scientist, Bureaucrat.

Giriş
Ahıska, Osmanlı’da bir yerleşim alanı olmanın ötesinde birçok devlet adamı ve âlimin
yetiştiği bir bilim merkezi konumunda idi. Ahıska’dan çıkmış birçok önemli âlim, Osmanlı
bürokrasisinde önemli yerlere gelmiştir. Sicill-i Osmanî adlı eserde adı geçen bu âlimlerden
bazıları şunlardır; Ahmed Efendi, Ahmed Efendi (Büyük Gürcü) (Sicill-i Osmanî cilt-1), Emin
Mehmed Efendi (Gürcü) (Hacı) (Sicill-i Osmanî cilt-2), Halil Efendi (Keskin), İbrahim Efendi
(Sicill-i Osmanî cilt-3), Murtaza Paşa (Sicill-i Osmanî cilt-4), Selami Efendi (Sicill-i Osmanî
cilt-5), Yümnî Mehmed Efendi, Süleyman Beğ, Süleyman Efendi, Şerif Mehmed Efendi, Es’ad
Süleyman Beğ, Ahıskalı Beyzâde Mustafa Efendi, Abdullah Ziyâeddin Ahıskavî, Ali Haydar
Efendi (Sicill-i Osmanî cilt-6). Bu zatlar Osmanlıda; mollalık, müfettiş-i hükkâmlık, Anadolu
Kadî-askerliği, Reisül-ulemalık, Saray-ı Hümâyun tabipliği, Müderrislik, Mekke ve İstanbul
Pâyeliği, Te’lif-i Mesail Heyeti Reisliği gibi önemli görevlerde bulunmuşlardır. Bunların yanı
sıra Prof. Dr. Haydar Palavan, Prof. Selim Palavan, Osman Server Atabek gibi modern bilim ile
iştigal etmiş önemli şahsiyetlerde yetiştirmişlerdir (Yılmaz, 2007; Paçaman, 2011).
Bu bilgiler ışığında çalışmada, Sahn-ı Seman Medresesine müderrislerinden Ali Haydar
Efendi’den, 1904 yılında Petersburg Üniversitesi Yüksek Kimya Mühendisliği bölümünde,
Almanya-Freiburg Üniversitesinde Maden Mühendisliği alanında ve Mesaha’da Kadastro
Mühendisliği, Breslaw Üniversitesinde Ziraat Mühendisliği eğitimi gören ve 1914 yılında
Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Osman Server Atabek’e kadar bir kısım
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Ahıskalı ilim ve bilim insanına yer verilmiştir.
Ahmed Efendi
Ahmed Efendi Ahıskalı olup 1854 yılında Eyüp mollalığı görevini yapmıştır. Hicri
1279’da (Miladi 1862) vefat etmiştir (Sicill-i Osmanî cilt-1).
Ahmed Efendi (Büyük Gürcü)
Müderris ve Hazine-i Hümayun hocasıdır. Vaka-i Hayriyye’de vaizlere katıldı ve 1828’de
padişahın hediyesine nail oldu. 1836’ Selanik mollası, 1837;’de Mekke Payesi, 1839’da İstanbul
payesi, 1844’de Anadolu payesi oldu. 1849’da vefat etmiştir (Sicill-i Osmanî cilt-1).
Ali Efendi
Ali Efendi Müderris olup 1882’de vefat etmiştir ve Edirnekapı’da medfundur (Sicill-i
Osmanî cilt-1)
Mehmed Efendi (Gürcü) (Hacı)
Enderun’da yetişmiş olup orada iken Hazine-i Hümayun Katibi olmuş müderrislikle Çerağ
olunmuştur. 1784’de Galata Mollası, Sonrasında Medine Mollası, 1789’da Mekke ve sonra
İstanbul, Anadolu Payesi olup 1809’da Anadolu Kazaskeri olmuştur. 1811’de vefat etmiştir
(Sicill-i Osmanî cilt-2).
Ahıskalı Ali Haydar Efendi
Anadolu’ya geliş sebebi ise Rus baskısı ve zulmü neticesinde yaşadığı bölgedeki birçok
âlim ve müderrisin şehit edilmesidir. Yaşadığı bölgede eğitim öğretim faaliyetleri durmuş ve bu
sebeple Erzurum da bulunan bakırcılar medresesine ilim tahsili için kayıt olmuştur. Ali Haydar
Efendi, devrin önemli âlimlerinden aldığı derslerle Bakırcılar Medresesindeki eğitimini
tamamlayarak İstanbul Fatih camiine gitti. Burada da devrin âlimlerinden Çarşambalı Hoca
Ahmet Hamdi Efendi’den eğitim aldı. Miladi 1902 yılında eğitimini başarıyla tamamlayarak
buradan icazetini alıp İstanbul Fatih Camii’nde imam hatiplik görevine getirildi ve aynı zamanda
burada talebe yetiştirmeye başladı. Müderrisliğin yanı sıra kadı yetiştirmek maksadıyla hicri 1270
(miladi 1854)’te Mehmed Arif Efendi zamanında açılmış olan Mekteb-i Kudât da eğitim görmeye
başlamıştır. 1906 yılında buradan kadı olarak mezun oldu (Özcan, 2015).
1909 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra kurduğu, hadis, Kur’an,
fıkıh, kelâm, tefsir gibi İslam bilimlerinin yanı sıra Matematik fizik, kimya, astronomi ve uzay
bilimleri gibi pozitif bilimlerde bugünkü anlamda yükseköğretim seviyesinde eğitim veren Sahnı Seman Medresesine müderris olarak atandı (Albayrak, 1979).
1915 yılında Osmanlı Devletinde fetvâ heyetini oluşturan Fetvâ OdasınınTe‟lîf-i Mesâil ve
Taharrî-i Mesail şubelerinden birisi olan Te‟lîf-i Mesâil şubesi (Meselelerin Telifi Heyeti)
reisliğine getirilmiştir (Ayar, 2011). 1919 yılında tarikatlarda merkezi otorite hükmünde olan ve
vekâleti altında halifeleri bulunan Postnişin lik görevine getirilmiştir. Aynı zamanda 1916 ve
1922 yılları arasında ilk sistemli uygulamalarının, III. Ahmed zamanında Nevşehirli Damad
İbrahim Paşa tarafından 1136 yılında yapılmaya başlandığı, pâdişâhın huzûrunda yapılan tefsir
dersleri olan ve ‘Huzur Dersleri’ olarak adlandırılan kurula başkan olarak atanarak ‘huzur dersleri
baş-muhataplığı’ görevini üstlendi (Kara, 2013, Arı 1994). İkinci Fetret Devri’nin Mevlanası
sayılan Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Kitâbü’l-Büyû (Alış veriş kitabı) ve Kitâbü’l İcâre”adlı
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eserleri kaleme aldı. (Özcan 2015; Balcı, 2015)
Abdullah Ziyâeddin Ahıskavî
1733 yılında, bugün Gürcistan sınırları içerisinde kalan Ahıska’nın Urpala köyünde
dünyaya geldi. Devrin büyük âlimlerinden olan babası Mehmet Efendinin önderliliğinde eğitime
başladı ve çocukluğun bir kısmını Şam’da geçirdi ve tekrar Ahıska’ya döndü. Babasını
kaybettikten sonra ilim tahsili için Kars’a, hocası Muhammed Berküşadi’nin yanına geldi. Burada
tahsilini tamamlayıp icazetini aldığında hocası kendisine ‘Ziyaeddin’ ismini verdi ve sonrasında
Erzurum ardından Diyarbakır’a gitti. Bu süre zarfında Küçük tefsir ilmi yanında; hesap ve
hendese (mühendislik) eğitimi aldı. Daha sonra hocası Buzcuzade Ömer Efendi tarafından Mısır’a
gönderildi. Sene 1761’de İstanbul’a yerleşerek eğitim vermeye ve burada eserlerini kaleme
almaya başladı. Eserleri sadece İslami ilimler ile ilgili olmayıp fen, tıp, coğrafya, tarih ve
astronomi alanlarında çalışmaları mevcuttur (kimdirhayatieserleri, 2017)
En önemli eseri, astronomi, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya ile ilgili konuları kapsayan
‘Revamizü’l-ayan fi beyani mezamiri’l-uhud ve’l-ezman’ (ö. 1218/1803) dır. Abdullah elAhıskavî’nin (ö. 1218/1803) Revâmîzu’l-A’yân’ındaki otobiyografisine göre, Osmanlı
medreselerinde Dâvud el-Karsî’nin Risâle fî Usûli’l-Hadîs’ini şerhiyle birlikte okumuş ve metin
olarak da Sahîhu’lBuhârî’nin başlarından bir kıt’a ve başka eserleri de takip etmiştir (Güler, 2017,
beyaztarih, 2017)
Diğer eserleri ise; hadis ilmi alanında ‘Levamiu’l-envar’, akaid alanında ‘Mirkatü’tTarikati’l-Muhammediyye’ , tıp alanında ‘Rumuzü’l hakayık’ ve ‘künuzü’d-dekayık, ve coğrafya
alanında ‘Bediu’n-nizam’ şeklinde sıralanabilir (eskieserler, 2017)
Ahıskalı Beyzâde Mustafa Efendi
Osmanlı âlimlerinden Beyzâde Mustafa Efendi 18. yüzyılda Ahıska’da doğdu. Tahsil
hayatına Erzincanlı Şeyh Ömer Efendi’nin yanında başladı ve icazetini aldıktan sonra eğitimine
İstanbul’da devam etti (Yılmaz, 2007). Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulan Sahn-ı Semân
ve Fatih külliyesi içinde statüsü en yüksek olan medreseler ise Sahn-ı Semân medreselerinde
eğitim aldı (Hızlı, 2008) . Eğitimini tamamladıktan hemen sonra müderrisliğe başladı ve bir süre
sonra Fatih Camii Medresesi’ne müderris olarak tayin edildi. Dönemin Murâd Molla Tekkesi
şeyhi es-Seyyid el-Hâcc Muhammed Murâd Efendi, Beyzâde Mustafa Efendi’nin iki adet
mecmûasından ve bazı bulduğu yerlerden toplayıp Dârü’t-Tıbâ’a’da bastırdığı eserlerini, İstanbul
ve Bilâd-ı Selâse’de bulunan kütüphanelere vakfetmiştir. Ayrıca yazdığı birçok şiiri tek cild
hâlinde 1848 senesinde İstanbul’da Matbaa-i Âmirede bastırılmıştır (biriz.biz, 2017)
Beyzâde’nin en önemli eserleri: Terceme-i Ahvâl, Mensûr Mevlid-i Nebevîsi, Menâsikü’lHacc, Nazmü’n-nâsihîn dir ve kırka yakın bilinen eseri mevcuttur (Yılmaz, 2007; Osmanlı Tarihi
Ansiklopedisi, 1993).
Prof. Dr. Haydar Palavan
1879 yılında Ahıska’da dünyaya gelmiştir. ilk ve orta tahsilini Gürcistan’da tamamladıktan
sonra Odesa Tıp Fakültesinde okumuş ve orada Kuduz Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı
olarak görev yapmıştır. 1943 senesinde Romanya’ya geçmiş ve sonrasında da Türkiye’ye
Türkiye’ye göç etmişlerdir. Diğer doktor arkadaşları ise başta Amerika ve Fransa olmak üzere
yabancı ülkelere yerleşmişler, kendisi ise yaşam şartlarının daha iyi olduğunu ve hatta kendilerine
sağlanan imkânları bilmesine rağmen Turancı bir düşünceyi benimsemesi münasebetiyle
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Türkiye’yi tercih etmiştir. İstanbul’da bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışmış ve
İtalya’da bulunan Pastör Enstitüsünün tek Türk doktoru unvanını almıştır. Haydar Palavan’ın
Türk Dili ve Terminalojisi ve 1950 yılında basılan “Kuduz Hastalığı Hakkında Önemli Bilgiler
ve Öğütler” adlı kitapları mevcuttur (Fıratlı, 2014).
Prof. Dr. Selim Palavan
Selim Palavan 1909 yılında Ahıska’da dünyaya gelmiştir ve Kazak Türklerindendir
(isd1943, 2017). Babası kendisi gibi bilim adamı olan Haydar Palavan’dır. Prof Dr. Selim
Palavan Kafkaslar’dan, Rus zulmünden kaçarak gelmiş bir hocadır (haberler, 2017). Küçük
yaşta ailesi ile birlikte Ukrayna’nın en büyük liman kenti olan Odesa’ya göç etmişlerdir. İlk ve
orta derecedeki eğitimini 1924’te, lise öğrenimini 1927’de Odesa’da, tamamladıktan sonra 1931
senesinde Odesa Yüksek Mühendis okulundan yüksek makine mühendisi ünvanı ile mezun
olmuştur.
Selim Bey, 1931-1932 yıllarında Kafkasya Pamuk Entitüsü’nde doçent vekili olarak
“Makine Teorisi” derslerini yürütmüştür. Aynı zamanda Azerbaycan, Gence’de inşa edilen bir
dizel-elektrik santralinde makine mühendisi olarak görev yaptmıştır. 1932 ve 1933 yılları arasında
Moskova’da Bakanlığına bağlı bir mühendislik ofisinde baş- mühendis olarak görev yapmış ve
1934 yılında akademisyen olmaya karar vererek Odesa Deniz Nakliyat Yüksek Mühendislik
Enstitüsü’nde motorlar anabilim dalında asistan olarak görev yapmaya başlamıştır. Burada
makine ve motor dersleri vermeye başlamış ve 1940 senesinde bu alanda doçent ve sonra da bu
kürsüde profesör olmuştur (Şekil-2) (Fıratlı, 2014).

Fotoğraf 1. Prof. Selim Palavan İTÜ Motorlar Kürsüsü’nde ders verirken (Fıratlı, 2014).

Selim Palavan, 1943’te İstanbul’a göç etmiştir ve 1943’te bugünkü İTÜ’de (Yüksek
Mühendis Mektebi) do-çent olarak çalışmaya başlamıştır.
Burada sırasıyla; İTÜ Makine Fakültesi Motorlar Enstitüsü Müdürlüğü, İTÜ Teknik Okulu
Makine Şubesi Öğretim Üyeliği, İTÜ Makine Fakültesi Ziraat Makineleri Muayene ve Araştırma
Merkezi Uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Türkiye’de akademisyen olarak çalıştığı süre
zarfında birçok öğrenci yetiştirmiştir. Bu öğrencilerinden bazıları, Süleyman Demirel, Turgut
Özal, Necmettin Erbakan ve Üzeyir Garih gibi tanınmış kişilerdir (Şekil 3) (Fıratlı, 2014;
gencegitim, 2017).
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Fotoğraf 3. 1992 yılında çıkan bir gazetede Prof. Dr. Selim Palavan (Fıratlı, 2014).

Selim Palavan, akademik hayatı boyunca verdiği derslerin yanı sıra 1962 senesinde “Gemi
Dizel Motorları” ve 1971 senesinde “Mekanik Titreşimler” adlı kitapları yazmıştır. Selim Bey’in
Türkçe, Almanca, Rusça ve Fransızca dillerini çok iyi bildiği ve on iki dilde teknik çeviri yaptığı
bilinmektedir. Prof. Selim Palavan’ın yabancı dilden Türkçe’ye çevirdiği ve bizzat kendisi
kaleme aldığı mühendislik alanını kapsayan eserleri (İTÜ Kütüphane, 2017).
 Açık deniz balıkçı gemilerinin diesel-motorlarıyla tahriki,
 Analog komputer ve tatbikatı,
 Elektronik hesap otomatlarının kullanılması,
 Eski Mısır mimarisindeki nisbetler,
 Gemi diesel motorları,
 Gemi diesel motorlarının gelişim yönleri,
 M- Motorları, Mekanik titreşimler,
 Mekanik titreşimler dersleri,
 Modern dörtstroklu diesel motorların inkişafı,
 Motorlu taşıtların seyir stabilitesi,
 Mühendislikte diferansiyel denklemler,
 Mühendislikte diferansiyel denklemler,
 Pistonlu makinalar dinamiği,
 Pistonlu makinelerde burulma titreşimi,
 Tabii gaz,
 Taşıt titreşimleri,
 Teknik mekanik problemleri şeklinde sıralanabilir.
Gemi dizel motorları ile vibrasyon konusunda uzman olan Prof. Selim Palavan’ın bilim
dünyasındaki yeri ve Türk bilimi açısından önemi unutulmamalıdır (İTÜ Kütüphane, 2017)
“Mühendis, bilmediğini öğrenmesini bilen; iyi mühendis, bilmediğini kimseye belli
etmeden öğrenmesini bilen insandır.” Prof. Selim PALAVAN (Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Arşivi, 2009).
Selim Palavan gerek oyuncu gerekse yönetici olarak ülkemiz satrancının önemli kilometre
taşları arasındadır ve ‘Satranç Kitabım’ ile Türk satrancında çok önemli bir yer tutmaktadır
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(Mühendisname, 2015; Yılmaz, 1976).
Osman Server Atabek
Osman Server Atabek 1886 yılında halen Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska‘da
dünyaya gelmiştir.
İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1904’te Petersburg Üniversitesinde Yüksek
Kimya Mühendisliği eğitimi aldı. Almanya’da Freiburg Üniversitesinde Maden Mühendisliği,
Breslau Yüksek Ziraat Mektebi ve Petersburg Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görerek diploma aldı
ve 1914 yılında Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1916 yılında
Ahıska’ya geri döndü (Şentürk, 2010).
1917 Rus İhtilalinden sonra Ahıska ve civarındaki Müslümanlar Osman Server Atabek
öncülüğünde örgütlenmeye başlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı ve onu tâkibeden ihtilâl
senelerinde etrafına topladığı arkadaşları ile birçok muharebelere katılmış, yara almış ve uzun
mücadelelerden sonra Türkiye’ye geçmiş ve buradaki savaşlarda da İstiklâl Madalyası ile taltif
edilmiştir(Memmedli ve Tanrıverdi, 2008; Sarı 2015).
TBMM’nin I. Dönemi için yapılan seçimlerde Ardahan milletvekili seçilmiştir. I.
Dönem’de milletvekilliği görevini tamamladıktan sonra çeşitli işletmelerde maden mühendisi
olarak görev yapmıştır. 28 Şubat 1936’da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’ne girerek 1 Ağustos
1946 tarihine kadar burada çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ünlü bir Türk Siyasetçi olan Osman
Server Atabek 13 Aralık 1962‘de İzmir‘de vuku bulan feci ve müessif trafik kazasında hayata
gözlerini yummuştur (Zeyrek, 2004; Agara, 2011).
Ahıska; tüm bu saydığımız bilim ve bürokrasi insanlarına ek olarak, Müderris, Halep
mollası, Şam Kadısı Halil Efendi (Keskin), Müderris ve Lefkoşa Mollası Hüseyin Efendi, Mahreç
mollası İbrahim Efendi, Murtaza Paşa, Selami Efendi, Yümnî Mehmed Efendi, Süleyman Beğ,
Süleyman Efendi, Şerif Mehmed Efendi, Es’ad Süleyman Beğ gibi daha adını sayamadığımız bir
çok alim ve bürokrat yetiştirmiştir (Sicill-i Osmanî).
Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma ile, Türk bilim ve bürokrasisinin en önemli isimleri arasında yerini almış olan
Ahıska Kökenli bilim adamı ve bürokratların kaybolan yüzlerinin yeniden gün yüzüne çıkarılması
hedeflenmiş. Ahıska’nın bir yerleşim alanı olmasının ötesinde birçok devlet adamı ve bilim
adamının yetiştiği bir merkez olduğuna vurgu yapılmış. Osmanlı bürokrasisinde; mollalık,
müfettiş-i hükkâmlık, Anadolu Kadî-askerliği, Reisül-ulemalık, Saray-ı Hümâyun tabipliği,
Müderrislik, Mekke ve İstanbul Pâyeliği, Te’lif-i Mesail Heyeti Reisliği gibi önemli görevlerde
bulunmuş ve cumhuriyet başı ve ilerleyen zamanlarda yetişmiş doktor, mühendis, avukat ve
bürokratlar tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu bilim insanlarından sadece birisi olan Prof. Dr. Selim
Palavan, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Başbakan Binali Yıldırım gibi
önemli şahsiyetleri yetiştirmiştir. Sicill-i Osmanî de adı geçen ve bizim bilmediğimiz daha nice
müderrislerin, nice mollaların her biri yaşadıkları devirlerin nice Süleyman Demirellerini Turgut
Özallarını, Necmettin Erbakanlarını ve Başbakan Binali Yıldırımlarını yetiştirmişleridir.
Bu çalışmayı hazırlarken Ahıska Türkleri ile ilgili çalışmaların oldukça kısıtlı olduğunu
gördük. Eğer bu tarz çalışmalar çoğalırsa vatanımıza emeği, hizmeti geçen Ahıskalı
soydaşlarımıza az da olsa vefa örneği sergilemiş oluruz.
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АHISKАLI AŞIK SEFİLİ: HAYATI VE SANATI
АHISKANLI AŞIK SEFILI: LIVES AND CREATIVITY
Gumru ŞEHRİYAR*
Özet
Zengin bir kültüre sahip olan Аhıskа Türkleri arasında aşıklık sanatı kendine özgü bir alan
kaplamaktadır. Geniş bir çevreyi ele alan Ahıska-Çıldır mezrasından zaman zaman büyük aşıklar
yetişmişler. Onlardan biri de Ahıskalıların iman yeri olan Aşık Sefili`dir. Hayatında çok zorluklar yaşayan
aşık zamanının aydını, çok niteliğe sahip olmuştur. Onun dilinden derlenen Köroğlu destanı Bakü`de Milli
Bilimler Akademisinin Yazmalar Enstitüsünde muhafaza edilmektedir. Ardından onlarla böyle zengin
kültürel miras bırakan Aşık Muhammed Sefili Sovyetler Birliyinin sürgün yıllarında da hem kendisi hem
de sanatı baskı görmüştür.
Makаlede Aşık Muhammed Sefili`nin hayatından sözedilecek, şiirlerinden örnekler verilecek,
destanlarından bahsedilecek, şiir ve destanlarının dili tahlil edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Aşık Sefili, şiir, destan
Summary
Rich culture among Turkish art ashugs Akhyska covers special place. Covering a wide area of
Akhyska-Сhıldır from time to time came the big ashugs. One of them is Akhyskalı Ashug Sefili. He lived
his whole life in poverty, but was a very smart and talented person. From his lips the epic Koroglu was
compiled and stored in the city of Baku Institute of Manuscripts of the National Academy of Sciences.
Behind the remaining dozen rich cultural heritage Ashug Mohammed Sefili during the expulsion of the
Soviet Union, he and his work has been under persecution.
In this article will be mentioned about the life of Ashug Mohammad Sefili, give from his poetry with
examples, analyze the language of his poetry and epics.
Key words: Akhyska Turks, Ashug Sefili, poem, epos

Giriş
Bir sıra ağır hayat yaşamış Türk boyları gibi Ahıska Tüklerinin de hayatı çox zorluklarla
geçmiştir. Özellikle Ahıska Türkleri İ.Stalin`in represiyasından en çok etkilenen Türk
halklarındandır ve Ahıskalılar bu dönemde toplum olarak sınırdışı edilmişlerdir. Tarih boyu
Gürcüstan`ın Mehseti bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri 31 Haziran 1944 yılında SSCB Devlet
Savunma Kurulunun kararı ile zorla Kazakistan`a (40 bin kişi), Özbekistan`a (30 bin kişi) ve
Kırgızistan`a (20 binden fazla kişi) taşınmıştır.
Bu kadar zorluklar ve sürgünler yaşamalarına rağmen ahıskalılar kendilerine ait olan çok
zendin folklor ürünlerini bugün de yaşatmaktadırlar. Aşıklık geleneğinin en üst makama yetişdiği
Ahıska folklorunda aynı zamanda çağdaş tarih, sürgün yılları ve dil çok önemli yere sahiptir. Zira
bir çok Türk halkları gibi zengin bir kültüre sahip olan Аhıskа Türkleri arasında aşıklık sanatı
kendine özgü bir yer kaplamaktadır. Geniş bir çevreyi ele alan Ahıska-Çıldır mezrasından zaman
zaman büyük aşıklar yetişmişler. Onlardan biri de Ahıskalıların iman yeri olan Âşık Mehemmed
Sefilidir.
Hayatında çok zorluklar yaşayan aşık zamanının aydını, çok bilgili bir niteliğe sahip
olmuştur. Ardından onlarla zengin kültürel miras bırakan Aşık Mehemmed Sefili Sovyetler
Birliyinin sürgün yıllarında baskı görmüş, dolayısı ile sanatı da bundan etkilenmiştir. Menkabeler
Doktora öğrencisi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Dede Korkut Anabilim dalı, Bakü,
Azerbaycan, e-mail: nevayi-qumru@rambler.ru
*
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gösterir ki, Aşık “şiirlerinin büyük bir kısmını “Molla”, “Cindar” ve “Sefili” gibi takma isimlerle
yazmıştır” (Kazımov, 2002, s. 331).
Hayatı
Ahalinin soykırım, sonsuz takipler içinde yaşamasına rağmen Ahıska Türkleri arasında aşık
sanatı kendineözgü yerini koruya bilmiştir. Aşık sanatını bugüne kadar yaşatanlar arasında en
ünlü isimlerden biri Koblıyanlı Aşık Molla Muhammed Sefili`dir.
Aşık Molla Muhammed Sefili Yusuf oğlu Kuşoyev (bazen soyadı Yusufzade olarak da
yazılmaktadır) Ahıska`nın Koblıyan (Altınkale) bölgesinin Pulate köyünde 1870 yılında doğduğu
düşünülmektedir. Menkabelerde Aşık Sefili`nin doğum yılı farklı şekilde – 1870, 1872, bazen de
1882 olarak gösterilmektedir. Hayatı ile ilgili “yaşlı insanların söyledikleri, olayların
zamanlaması ise 1870 yılı üzerinde dayanmaya izin verir. Araştırmacı Yunus Zeyrek de Aşığın
1870-1937 yıllarda yaşadığı kanaatındadır” (Hacılı, 2014, s. 71).
Aşık Sefili`nin ailesi Koblıyan`ın seçkin ailelerinden idi. Babası Yusuf küçük yaşlarından
şiir yazan oğlu Muhammed`le ciddi ilgilenmiş ve onun eğitimli ve bilgili olmasına çaba
göstermiştir. Amcası Molla Maksut bölgenin ünlü hocalarındandı. Çevresinde böyle bilgin
insanlar olan Aşık Sefili “bir süre medreseye gitdikden sonra eğitimini durdurur. Babası Yusuf`un
“neden medreseye getmiyen?” sorusuna “benim bilduxlarımi oxudiyerler”1 diye yanıtlıyor”
(Hacılı, 2014, s. 17). Bundan başka Aşık Sefili`yle “kayın-enişte olan ...Molla Şamşat da bilgili
hocalardan olup ve 1937 yılında onunla birlikte yurdundan sürülüb” (Hacılı, 2014, s. 17).
Aşık Sefili`nin uzunboylu ve yakışıklı bir köy hocası olduğu söylenilmektedir. Bununla
birlikte aynı zamanda onun bir ustadının olmasıyla da ilgili hiç bir şey bilinmiyor. O, “kendi
zamanının bilgili, aydınlarından idi. İyi bir dinsel eğitim görmüş, şeriat kanunlarını
benimsemiştir” (Kazımov, internet sitesi).
Zaten bütün hayatı sıkıntılar ve zorluklarla geçen Aşık Sefili`nin yaşamını 1937 yılının
represiyaları, takip ve sürgünleri daha da ağırlaştırdı. O, 1937 yılında mollalık yaptığı için takip
edilmiş ve kürek cezasına mahkum edilmiştir. Bundan sonra onunla ilgili doğru düzdün haber
alınamamıştır. Vefat tarihi ve yeri tam olarak bilinmemektedir. Bazı bilgilerde onun “Orta Asyaya
aparıldığı söylenilmektedir. Sır Derya civarında Slavyan köyünde köprünün inşaatında Aşık
Muhammed`in çalıştığı belirlenmiştir. Köprünün taşları üzerinde onun soyadının ve isminin
yazıldığı bilinir” (Kazımov, 2002/4, s. 133).
Bazı menkabelerde Aşık Sefili`nin Orta Asya`da 100 sene yaşadığı belirtiliyor. Hatta
ömrünün son yıllarında gözlerinin de kör olduğu söyleniliyor. Ama yazıtlarda 1930`lu yılların
sonlarında Sibirya`da (Magadan`da) öldürüldüyü ile ilgili bilgiler de var. Buhara`da, Derbent`te,
Sibirya`da mezarının olduğu söyleniliyor.
Sanatı
Aşık Sefili`nin sanatı çok zengindir. Ahıska`nın, Koblıyan`ın olağanüstü güzel manzarasını
vesf etmekten, yaşadıkları facialara kadar her şeyi şiirlerine yansıtan Aşık Ahıska Türklerinin
sözlü edebiyatını da iyi biliyordu. Menkabelerde Aşık`ın “çok yetenekli ve doğaçlama şiir
söyleyen saz-söz ustadı” (Ağbaba, 2012, s.33) olduğu yazıyor. Doğaçlama şiir söylemek aslında
geleneksel aşıklıkta o kadar da olağanüstü bir durum olmadığından Aşık Sefili için de geçerli
Makalenin içerisinde Aşık Muhammed Sefili`nin diline özgü sesleri kayb etmemek amacı ile “x” ve “q” harfini
kullandık. Bunu metnin orijnelliğine dokunmamak adına yaptık. İleride bu durum şiirlerinde de rastlanmaktadır.
1
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olmuştur. Türk aşıklık geleneğinin onlarla temsilcisi doğaçlama şiir söylemekte usta idiler.
Azerbaycan folklor örneklerinin derlenmesi ve yayınlanmasında sonsuz hizmetleri olan
ünlü folklorşinas Veli Huluflu (1894-1937) “1927 yılında “Köroğlu” destanının Aşık Hüseyn
Bozalkanlı`nın dilinden yazdığı iki kolunu, 1929 yılında ise 4 kolunu ve 6 masalşekilli hikayesini
kitap halinde yayınlatmıştır” (Memmedov, 2016). O, burada Molla Muhammed`in destanın
kollarından birinin ve onunla ilgili öykülerin söyleyicisi olduğunu göstermektedir. Veli
Huluflu`nun Aşık Sefili`den derlediği “Köroğlu” destanının bu kolu Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisinin Elyazmaları Enstitüsünde hala mühafa edilmektedir.
1914 yılının Kasım ayında Türkiye ile Rusya arasında karşıdurmaların artması sonucu
Türklere karşı represiyalar geniş boyut almıştır. Yalnız Ocak 1915`de Ardahana baskın eden
Kazak Sibirya alayı Kars`da ve Ardahan`da 40 bin kişiyi katletmişler. Bu zaman “Zeynalabdin
Tağıyev manevi ve maddi destek olarak “22 000 harpzade” Karslını 1917`ye kadar korumaya
almıştır” (Kırzıoğlu, 1953, s. 553-554). Aşık Sefili de baş veren bu olaylara seyrci kalmamış,
Zeynalabdin Tağıyev`in bu hizmetlerini şiire aktararak “1915 yılında Ardahan-Ahıska-Kars
kırğınına” isimli şiirini yazmıştır. Belirtmek isteriz ki, Zeynalabdin Tağıyev (1823-1924)
Azerbaycan`da, Rusya İmparatorluğu`nun ve Dünya`nın ilk petrol sanayisinin doğmasında ve
gelişmesinde önemli rol oynamış Azerbaycanlı iş adamı ve hayırseverdir. Aynı zamanda Aşık
Sefili ile de tanışıyorlardı.
Aşık Sefili Zeynalabdin Tağıyev`e atfetdiği şiirinde yazıyor:
Merhemet kanidur Tağiyev Hezreti,
Namiyle dutmişdur cihani zati.
Hak bire bin vermiş vari dövleti,
Buldi hakdan şöhret şana yetişdi.
Şan dutdi Bakiyi etdiler emek,
Kimi nan getürdi kimi de yemek.
Cümle xozeyinler etdiler kömek,
Geldi nimet iane yetişdi.
Düşkünler aldiler nimeti nani,
Merhemet eyledi keremler kani.
Sağ olsun Cemiyyet vilayet xani,
Çox derd çekdux ol darmana yetişdi (Hacılı, 2014, s. 30).
Bunun yanı sıra Aşık Sefili 1918-1919 yıllarında baş veren olayları ele alarak “1918-1919
savaşı ve Koblıyan destanı”, Ermeni terrörünü gösteren “Camican” vb. şiirleri onun sanatının
temelini oluşturur. Genellikle sosyal konulara dokunan Aşık`ın tüm sanatı boyu savaş, Ermeni
terrörü, represya konusu izlenmektedir. Bundan başka vatan özlemi ile yazdığı şiirler de vardır
ki, onlar da Aşık`ın sanatında çok özel bir yere sahiptir. Şiirlerinin birinde:
Horoz bile vakit gelmeden ötmez
Toprak olmayınca hiç nebat bilmez
Vatansız insanın dertleri bitmez
Dertler belli, derman hiç verilmiyor (Hacılı, 2014, s. 58). –
diyen Aşık Sefili`nin sanatında vatana atfedilmiş “Veteniz hani?”, “Ağlasın”, “57 yıllık
Ahıska ve Ahıskalıların dramı”, “Haxlıma geldi” vb. şiirleri vatan özlemini ele alan en ünlü
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şiirlerindendir. O, şiirlerinin birinde vatanını vesfederek özlemini şu şekilde dile getirmektedir:
Yaşılbaş sonalar öter göllerde,
Qırıldı qanadım qaldım çöllerde,
Anasız, babasız gezdim ellerde,
Ben ağlamiyem, kimler ağlasın.
Bir yandan ğem geldi, bir yandan farağ,
Qaldım qürbet elde, Vetenim irağ.
Qürbet elde nasıl yaşiyağ, durax,
Ben ağlamiyem, kimler ağlasın (Hacılı, 2014, s. 37).
Onun vatan özlemine, vatan konusuna atfetdiği şiirlerinde bazen sosyal sorunlar da
gözlemlenmektedir. Vatanından ayrı düşmüş insanların bir araya gelerek hasret gidermeleri de
Aşık`ın şiirlerinde yer almaktadır:
Bir araç vakıftır, bir araç dernek
Amaç vatansızı vatanda görmek
Birlikte yaşayıp murada ermek
Tükenmiş imkanlar bol görülmüyor (Hacılı, 2014, s. 59).
Aşık Sefili`nin yazdığı destanlar da onun sanatında çok önemli yere sahiptir. “Pulateli
Molla Muhammed`in Koblıyan kövlerine olan qoşmasi”, “Аşık Muhammed Sеfili ve degirmаncı
İbrahim`in destаnı”, “1915 – Аrdаhаn kırğını dеstаnı” vb. Ayrı ayrı şiirlerinde olduğu gibi Aşık
Sefili`nin yazdığı destanlarında da sosyal sorunların yanı sıra vatan özlemi, savaş, terrör, represya
konuları da ön sıralardadır. Ermeni terrörü yine de Aşık`ın destancılık sanatında ön sıralarda
yerini almaktadır.
Şiir ve Destanlarının Dili
Aşık Mehemmed Sefili`nin şiirlerinin ve destanlarının kendine özgü bir dili vardır. İlginç
olan odur ki, Aşık Sefili`nin yazdığı bu tarz başka hiç bir aşığın dilinde görülmemektedir.
Dilibilimcilik açısından aşık tarzının (genellikle şiirselliyin veya şiir dilinin özelliyinin) verdiği
özgürlüyün yanı sıra bu şiirlere bir de Aşık Sefili`nin kendi öz lehçesi karışmıştır. Aslında bu tarz
onun şiirlerinin diline bir ağırlık getirmektedir. Aşık`ın şiirlerinin dilini bir kaç şiirinden örnekler
getirerek tahlil edelim.
Önce onu belirtmek isteriz ki, Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri akraba dil olduklarından
bazen bu dillerde yazılan şiirler anlaşıklı oldukları için onlara sözlük konulmaz. Zira Aşık
Muhammed Sefili hakkında yazılan bütün kitabların ve makalelerin hemen hemen hepsinin
sonunda şiirlerinin daha anlaşıklı olması için mutlaka sözlük konulmaktadır, mesela, “baxşa –
başqa”, “bayğun – bayquş”, “birluğ – birlik”, “böqün – bu gün”, “ceil – genç”, “foşi – keleğayı2“,
“sinor – serhed”, “yengilmax – yenilmek”, “yitux – itik” (Kazımov, 2002/4, s. 159-168) vb.
Bundan başka Aşık Muhammed Sefili`nin şiirlerinin fоnеtik yapısı çok karmaşıktır.
Şiirlerde sesler kаlın ve ince оlаrаk birbirini sürekli dönüşümlü olarak takip etmektedir. Mesela:
Bu fağir degirman eyledi andi
Qohum-qardaş hem ağladi, hem yandi
Qurudi sullari, yıxildi bendi

2
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Dünyayi parasiz satdi gelmedi (Hacılı, 2014, s. 49).
Göründüğü gibi bu şiir parçasında ünlü uyumu baştan sona kadar bozulmuştur. Şiirin
fоnеtik yapısının şu şekilde karmaşık olmasının Aşık`ın dilindeki şive özelliyinden ileri geldiğini
de düşüne biliriz.
Civan iken ölüm ulaşdi tezden
Geden getdi yüzi çevürdi bizden
Gülmedi oğuldan, gülmedi qızdan
San bülürsün serencemi, ey felek.
Hаni gelemgаşli gezi nаrgözler,
Аğlаr qоhum-qаrdаş, аnаlаr sızlаr,
Nişаnli gelinner, köçecах qızlаr,
Ölüm bахmаz cehil-civаnа, qаrdаş (İ.Kazımov, 2002/4, s. 142).
Daha önceki ve şimdiki şiir örneklerinden de göründüğü gibi kаfiye kuruluşu sаbittir. Bu
durum Aşık Sefili`nin tüm sanatı boyu işlenmektedir. Destаnlаr da yapıya sahip olup adeta 11
hеcelidir, birinci beyitinde birinci ile üçüncü cümleler, ikinci ile dördüncü cümleleri kаfiye,
sоnrаkı beyitlerde ise önceki üç cümle kаfiye, sоnuncu cümle ise birinci beytin sоnuncu cümlesi
ile kаfiyelenir. Bu cür kаfiyelenme kоşmаyа özgüdür ve Aşık`ın yazdığı destаnları adeta bu ilkeye
uyum sağlamaktadır.
Sonuç
Aşık Muhammed Sefili`nin şiirlerini okumakla “vatanıma kavuştum, cesedime can geldi”
diyen Ahıska Türklerinin başlarından geçen tüm olayları ayrıntılı şekilde öğrenmek mümküntür.
Şiirlerinin dilinde kendi memleketinin şivesini koruyan Aşık Sefili sanatı boyunca Ahıskalıların
yaşadıkları talihsizlikleri, başlarından geçen acı olayları ele almış, onları tüm dünyaya duyurmaya
çalışmıştır.
Biz de bu makalemizde A.Hacılı`nın, İ.Kazımov`un, A.Ağbaba`nın yazılarından yola
çıkarak Aşık Muhammed Sefili ile ilgili Azerbaycan`da yayınlanan kitab ve makaleleri ele almaya
ve onun şiirlerini kendi açımızdan tahlil etmeye çalıştık.
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BİR AHISKA TÜRKÜ: SÜLEYMAN PAŞA
AN AHISKA (MESKHETI) TURK: SULEYMAN PASHA
Emin ÜNSAL
Özet
Süleyman Paşa Ahıskalıdır. 18. yüzyılın başından 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Çıldır valiliği
yapmış İshak Paşa (I) soyundan gelmektedir. Çıldır valiliği, eski Livane (Artvin) Beyi olan Süleyman
Paşa’ya “Rumeli Beylerbeyliği” payesiyle 5 Ocak 1771’de tevcih olunmuştur. Çıldır valiliğinin yanında
uhdesine 22 Nisan 1772 tarihinde Trabzon Eyaleti de verilmiş ve bu durum bir yıl kadar sürmüştür.
Süleyman Paşa 1771-1791 yılları arasında 20 yıl süreyle Çıldır valiliği yapmıştır. Vefatı ile birlikte Çıldır
valiliği 9 Nisan 1791’de Oltu eski mutasarrıfı Hasan Paşazade İshak Paşa’ya (II) tevcih olunmuştur. İshak
Paşa’dan sonra Süleyman Paşa’nın oğlu Şerif Mehmed Paşa da Çıldır valiliği görevinde bulunmuştur.
Süleyman Paşa, Çıldır valiliğinde görev yaptığı 20 yıl boyunca Kafkasya’daki hanlıklarla olan
münasebetlerde önemli bir rol oynamıştır ve hanlıkların Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer
almasını sağlayarak Osmanlı’nın bölgedeki nüfuzunu güçlendirmeyi amaçlamıştır. Hanlıklara gönderilen
hediyeler, Süleyman Paşa vasıtasıyla iletilmiştir. Süleyman Paşa, valiliği döneminde Kafkasya hanlıklarını
ele geçirmeye çalışan ve Rusya ile ittifakta bulunan Tiflis Hanı Erekli Han (II. Heraclius) ile mücadele
etmek durumunda kalmıştır.
Anahtar Sözcükler: Süleyman Paşa, Çıldır Valisi, Ahıska, Kafkasya, Erekli Han
Abstract
Suleyman Pasha is from Ahiska (Meskethi). He is descended from Ishak Pasha who was the
governor of Cildir from the beginning of the 18th century to the first quarter of 19th century. The
governorship of Cildir was granted to Suleyman Pasha, the formal ruler of Livane (Artvin), with the rank
of “Beylerbey of Rumelia” on 5 January 1772. In addition to the governor of Cildir, Trabzon province was
also given on 22 April 1772, and this situation lasted for a year. Suleyman Pasha was the governorship of
Cildir for 20 years, between 1771-1791. After his death, the governor of Cildir was appointed to the former
mutasarrıf of Oltu, Hasan Pashazadeh Ishak Pasha (II), on 9 April 1791. After Ishak Pasha, the son of
Suleyman Pasha, Serif Mehmed Pasha, was appointed as the governor of Cildir.
Suleyman Pasha had an important role in relations with the khanates of the Caucasus for 20 years,
during his service as the governor of Cildir. He also aimed to strengthen the influence of the Ottomans in
the region by ensuring the khanates were beside the Ottoman Empire against Russia. The gifts sent to the
khanates were conveyed through Suleyman Pasha. During his governorship, Suleyman Pasha had to
struggle with the Erekli Khan of Tbilisi (II. Heraclius) who was triying to capture the Caucasian khanates
and allied with Russia.
Key Words: Suleyman Pasha, Governor of Cildir, Meskheti, Caucasus, II. Heraclius

Osmanlı tarih yazımının seçkin kalemlerinden biri olan Ahmed Cevdet Paşa, “Kırım ve
Kafkas Tarihçesi” isimli eserinde Kafkas coğrafyasını şu şekilde tarif eder: “Kafkasya dört kıtaya
ayrılır ki bunlar, Çerkezistan, Kabartay, Dağıstan ve Gürcistan’dır” (Ahmed Cevdet Paşa, 1307,
s. 46-47). Bu coğrafî konum, arz ettiği önem itibariyle tarih boyunca birçok medeniyetin ilgi alanı
içinde bulunduğu gibi özellikle 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, İran ve Rusya’nın etki
alanına girmiştir. Osmanlı Devleti’nin Kafkasya ile münasebeti esasında daha evvel bir döneme
tekabül etmektedir. Sultan III. Murad zamanında, Serdar Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu
Osman Paşa ile İran’a karşı elde edilen 1578’deki Çıldır zaferiyle Şeki ve Şirvan’a kadar Osmanlı
hâkimiyeti tesis edilmiş, bu bölgelerde idarî düzenlemelerde bulunulmuş ve Gürcistan kapıları
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Osmanlılara açılmıştır.
Çıldır zaferinden sonra Lala Mustafa Paşa bölgedeki Osmanlı nüfuzunu daha da
güçlendirmek için, Şirvan’ın fethi sırasında itaatten ayrılmayan ve ihtida ederek İslâmiyeti kabul
edip Mustafa ismini alan Minüçehr, 1 Temmuz 1579 tarihinde yeni kurulan Çıldır
Beylerbeyliği’nin ilk beylerbeyi olmuş, kardeşi Greguvar’a da Oltu Sancağı verilmiştir
(Uzunçarşılı, 1988, s. 58-59; İnbaşı, 2006, s. 78).
17. ve 18. yüzyıllar boyunca Çıldır Eyaleti yeni fetihlerle genişlediği gibi bazı dönemlerde
de küçülmüştür. Bu nedenle sancak sayısı bazı dönemlerde azaldığı gibi bazı dönemlerde de artış
göstermiştir. Eyalet merkezi ise bazen Çıldır, bazen de Ahıska olmuştur. Hatta eyalete 17.
yüzyılda Ahıska Eyaleti dahi denilmiştir (Emecen, 1993, s. 300; Bostan, s. 526).
1750-1800 yıllarına ait tahvil defterinde Çıldır Eyaleti’nin sancak sayısı 21 olarak
görülmektedir. Bu sancaklar; Acara-i Süflâ (Ocaklık), Acara-i Ulyâ (Ocaklık), Ahılkelek,
Altunkal’a, Ardahan-ı Büzürk, Ardanuç, Çıldır, Astize (Ocaklık), Çeçerek, Hırtos, Hınıs ve
Tekman, Keskim, Macahel (Ocaklık), Malazgird, Nısf-ı Livane ve Pertek (Ocaklık), Oltu,
Ostha, Penek (Malikane), Pertekrek, Poshov, Şavşad’dır (BOA, A.DVNS.NŞT.d 16, s. 149-162;
Emecen, 1993, s. 300-301).
Osmanlı Devleti ve Kafkasya için bölgenin kaderini değiştirecek en büyük tehdit Rusya
olmuştur. Özellikle 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Rusya’nın büyük bir güç olarak gerek
Kırım gerekse Kafkasya üzerindeki emelleri Osmanlı Devleti ile bölge nüfuzu mücadelesine
dönüşmüştür. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nda alınan mağlubiyet ve ardından imzalanan 1774
Küçük Kaynarca Antlaşması’yla; Kırım’ın önce siyasî bakımdan müstakil oluşu, ardından Rus
yanlısı Şahin Giray’ın Kırım Hanlığı’nın başına geçmesi ve 1783’te de Rusya tarafından ilhakı,
(Gökçe, 1979, s. 35-38) Kafkasya’daki Osmanlı-Rus mücadelesinde şartların Rusya lehine
dönmesine neden olmuştur. Ayrıca Karadeniz’in Rus kontrolüne geçmesi ve Osmanlı Devleti’nin
bu denizdeki liman eksikliği de İstanbul ve Anadolu’nun güvenlik zafiyetini gün yüzüne
çıkarmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’ni artan Rus tehdidine karşı bölgede yeni tedbirler alma
yoluna itmiştir. Osmanlı Devleti’nin Kırım’ı geri almak için bölgesel hazırlığa girişmesi aynı
zamanda Ruslara karşı oluşturulan bir savunma hattı görünümü arz etmiştir. Söz konusu hattı
daha da genişletecek olursak, Anapa, Faş ve Soğucak muhafızları, Trabzon, Canik ve Erzurum
valileri ile birlikte Çıldır valisi Süleyman Paşa ve Kafkas-Dağıstan hanları, Abaza-Çerkez ve
Tatarlar, Osmanlı Devleti’nin kuzeydoğu güvenliğinde önemli bir yer teşkil etmişlerdir (Fedakâr,
2014, s. 101).
Bildirimizin konusunu teşkil eden Ahıskalı Süleyman Paşa daha önce Çıldır valiliği yapmış
olan İshak Paşa (I) soyundan gelmektedir. Çıldır valiliği, daha önce Livane (Artvin) Beyi olan
Süleyman Paşa’ya Rumeli Beylerbeyliği payesiyle 5 Ocak 1771’de tevcih olunmuştur. Çıldır
valiliğinin yanında uhdesine 22 Nisan 1772 tarihinde Trabzon Eyaleti de verilmiş ve bu eyaletin
yönetimini bir yıl kadar sürdürmüştür (BOA, A.DVNS.NŞT.d 16, s. 147; BOA, A. RSK. d. 1601,
s. 7; BOA, AE. SMST.III 368/29257; İnbaşı, 2006, s. 84). Süleyman Paşa 1771-1791 yılları
arasında 20 yıl süreyle Çıldır valiliği yapmıştır1. Valilik süresi olarak baktığımızda Çıldır’da İshak
Paşa (I) ile beraber en uzun süre valilik yapanlardan biri olmuştur.
Sicill-i Osmanî’de Süleyman Paşa hakkında “İshak Paşa (I) ailesinden olup 1771’de vezir

BOA, A. RSK. d. 1601, s. 7; Ahıskalı Süleyman Paşa olarak geçmektedir. Ruus defterinde belirtilen tarih 27 Ekim
1778 – 5 Eylül 1783; BOA, AE. SABH. I, 363/25320-2; BOA, A. NŞT. d 1418, s. 2 (12 Şevval (L) 1203/6 Temmuz
1789); BOA, A. NŞT. d 1451.12, s. 2 (11 Şevval (L) 1204/24 Haziran 1790).
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rütbesiyle Çıldır valisi oldu 1791’de o hizmette vefat eyledi. Doğru, tedbirliydi. Oğlu Şerif
Mehmed Paşa’dır” şeklinde bahsetmektedir (Süreyya, 1311, s. 88).
Ahıskalı Süleyman Paşa’nın Livane beyliği ve Çıldır valiliği yaptığı ilk dönemlerde 17681774 Osmanlı-Rus Savaşı devam etmekteydi. Savaşın Kafkasya tarafında ise başta Rusların
yardımını alan ancak Rus komutan Totleben ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle daha sonra
kendi başına hareket eden Tiflis Hanı Erekli Han’ın amacı Ahıska’yı ele geçirmekti. Her ne kadar
bunda başarılı olamasa da yapılan Aspindza Muharebesi’nde Osmanlı Devleti’ne ağır kayıplar
verdirmiştir. Savaşın sona ermesiyle birlikte kendisinin cezalandırılacağını bilen Erekli Han,
bazen Osmanlı Devleti’ne temayül ediyormuş gibi gözükse de genellikle Rusya ile hareket ederek
Azerbaycan ve Dağıstan hanlıklarını ele geçirme siyaseti gütmüştür. Süleyman Paşa, valilik
yaptığı süre boyunca mücadelesinin çoğunu işte bu Tiflis Hanı Erekli Han ile yapmıştır.
Rusya, 1783’te de Kırım’ı işgal etmiş, bu başarısından sonra Kafkasya’ya yönelmiştir.
Rusya’nın bölgedeki hedefleri doğrultusunda II. Katerina, Tiflis Hanı Erekli Han ile 24 Temmuz
1783’te Georgievsk Antlaşması’nı imzalamıştır. Erekli Han bu antlaşmayla, Rusya’nın yardım ve
koruyuculuğunu elde etmiş bununla birlikte Osmanlı Devleti ve İran’ın Tiflis üzerindeki baskısını
da azaltmayı amaçlamıştır (Avalov, 1906, s. 50-55; Lang, 1962, s. 37).
Çıldır valisi Süleyman Paşa, Rusların Erekli Han ile anlaşmasından sonra durumu
İstanbul’a bildirmiş, 1783 Georgievsk Antlaşması’nın birer suretlerini de Azerbaycan ve Dağıstan
hanlarına göndererek olası bir Rus tehdidi karşısında, Osmanlı Devleti’nin yanında durmaları için
onları teşvik etmiştir (BOA, HAT. 4/110). Osmanlı Devleti de Erekli Han’ın Ruslarla yaptığı
anlaşmaya müteakip bölgede yeni tedbirler alma yoluna gitmiştir. Süleyman Paşa ve Bayezid
mutasarrıfı İshak Paşa’ya (II) emirler gönderilerek dayanışma içinde bulunmaları gerektiği
bildirilmiştir. Diğer hanlarla iyi geçinmesi nedeniyle Hoy Hanı Ahmed Han padişah tarafından
hanlar arasında lider görülerek kendisine kaftan hediye edilmiştir. Erekli Han ile yandaşlarına
karşı daima uyanık olunup muhtemel saldırıları anında Osmanlı Devleti sınırlarındaki vezir ve
diğer görevlilerden yardım alınarak karşılık verilmesi hususunda Karabağ ve Şuşa Hanı İbrahim
Han’a ve Azerbaycan hanlıklarının merkezi sayılan Hoy Hanı Ahmed Han’a hükümler
gönderilmiştir (BOA, A. DVNS. NMH., No:9, s. 164). Hanlara, Ruslara karşı Osmanlı
Devleti’nin yanında hareket etmeleri için; murassa tırnak saat, cedid-i rubiyye ve cedid-i nısfiyye
cinsinden toplam 39.705 kuruş değerinde çeşitli hediyeler gönderilmiştir. Hediye gönderilen
hanlar: Kuba ve Derbend Hakimi Feth Ali Han, Şuşa ve Karabağ Hanı İbrahim Halil Han,
Hoy Hanı Ahmed Han, Şeki Hanı Mehemmed Hasan Han, Şamahı Hanı Mehemmed Said
Han ve kardeşi Agasi Han, Dağıstan Hanlarından Sürhay Hanzade Mehemmed Han, Şemhal
Hanı, Usumi Hamza Han, Avar ve Kunzak Hanı İman Han, Akkuşa Kadısı Efendi, Revan
Hanı, Tebriz Hanı Hudadad Han, Rumiye Hanı Mehemmed Kulu Han, Nahçıvan Hanı,
Merend Hanı, Meraga Hanı, Erdebil Hanı Nazar Ali Han olmuştur (BOA, C. SM., 132/6610).
Azerbaycan ve Dağıstan hanlarına gönderilen hediyeler ve Çıldır valisi Süleyman Paşa’nın
gayretleri sonuç bulmuştur. Padişah I. Abdülhamid, Süleyman Paşa’nın bölgedeki
faaliyetlerinden dolayı kendisine de 7.500 kuruş ihsan buyurmuştur (BOA, C. DH., 327/16336).
Tiflis Hanı Erekli Han’ın Ruslarla işbirliği yapması ve bölgedeki faaliyetlerinden dolayı
onu cezalandırmak isteyen Avar hakimi Ummi Han ve Congetay hakimi Ali Sultan, Akkuşa
Kadısı-kardeşi ve Dağıstan reisleri ittifak ederek 20.000 kadar Lezgi askeriyle Tiflis üzerine
yürümüştür. Tiflis hanının madenleri olan Gümüşhane Kalesi ele geçirilip, 400 kadar savaşçısı
imha edilmiş, 1.000 kadarını da esir olarak almışlardır. Etrafta bulunan değerli eşyaları ele
geçirmişler ve oradan Lori Kalesi üzerine hücum etmişlerdir. Erekli Han bu kuvvet karşısında
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fazla bir varlık gösterememiş ve firar etmiştir (BOA, HAT. 19/879). Ardından Tiflis üzerine
yürüyen Ummi Han, kaleyi muhasara etmiş ancak kış mevsiminin şiddetli geçmesi, erzak ve
mühimmat eksikliği nedeniyle Ahıska’daki Süleyman Paşa’ya müracaat ederek kışı Osmanlı
topraklarında geçirmek istediğini iletmiştir. Ancak Süleyman Paşa bu isteği iaşe eksikliği, Lezgi
askerinin sayısının çok fazla olması ve Osmanlı Devleti’nin Tiflis’i almak için gerekli hazırlığı
yapmamış olmasını ileri sürerek Dağıstan’a geri dönmelerini istemiştir. Avar hakimi Ummi Han,
Ocak 1786’da durumu İstanbul’a bildirerek Çıldır valisi Süleyman Paşa’nın bu hareketine anlam
veremediğini, hayrete düştüğünü ve hanlıkların birlikte Tiflis’i zapt edebileceklerini iletmiştir.
Ayrıca Ummi Han padişah I. Abdülhamid’e “Eğer kıyamet kopar ise dahi Devlet-i Aliyye’nin
ubudiyet ve istikamet ve sadakatinden nükûl etmeyeceğimiz, ardımıza düşmeyeceğimiz malum-ı
alî oldukda tezayür-i ferh ve hidmet için ademimizin bila-tehir irca’ını rica ederiz ve her umurda
emr-i ferman sizindir bizler hidemat-ı aliyyenize kaimleriz vesselam” diyerek bağlılığını
bildirmiştir. Ancak padişah I. Abdülhamid, Lezgilerin bir müddet Çıldır’da ikamet ettikten sonra
çeşitli hediyelerle memleketlerine geri gönderilmesini emretmiştir (BOA, HAT. 18/811). Bir
müddet Çıldır valisi Süleyman Paşa’nın yanında ikamet eden Avar hakimi Ummi Han ve
Congetay hakimi Ali Sultan’a Osmanlı topraklarında kaldıkları süre boyunca gerekli erzak-iaşe
yardımı yapılmıştır. Kasım 1786’da tekrar harekete geçen Ummi Han ve Ali Sultan, Tiflis ve
Açıkbaş havalisinde bazı kaleleri muhasara etmişlerdir. Ancak yine yeterli sayıda asker
bulunmaması ve teçhizat eksikliğinden dolayı geri çekilmek zorunda kalmışlardır (BOA, HAT.
28/1338).
Osmanlı Devleti’nin Tiflis Hanı Erekli Han’ı mağlup etmek isteyen hanlara yeterince
destek verememesine, 1783 yılında II. Katerina ve Erekli Han arasında yapılan Georgievsk
Antlaşması neden olmuştur. Çünkü Rusya’nın Gürcülerin koruyuculuğunu üstlenmiş olması ve
Osmanlı Devleti’nin Tiflis’e olası bir müdahalesinde doğrudan taraf olacak olması ve artan Rus
tehdidi pasif bir siyaset izlenmesine sebebiyet vermiştir.
Çıldır valisi Süleyman Paşa’nın Kafkasya’da hanlıklarla olan faaliyetleri Rusya
İmparatoriçesi II. Katerina’nın da dikkatini çekmiştir. II. Katerina’nın Süleyman Paşa ile ilgili 18
Mayıs 1786 tarihinde İstanbul elçisi Bulgakov ile Osmanlı Devleti’ne gönderdiği notada,
Süleyman Paşa’yı, Rusya’ya bağlı olan Tiflis hanının topraklarında şiddet uygulayan Lezgilere
yardım etmesi nedeniyle cezalandırılıp cezalandırılmayacağı ve paşanın görevden alınıp
alınmayacağı iletilmiştir. Ayrıca yaşanan olaylar nedeniyle imparatoriçe, Ahıska paşasına karşı
kuvvet kullanmakta haklı olacağı ve bunda tereddüt etmeyeceği belirtilmiştir. Padişah I.
Abdülhamid’in 13 Temmuz 1786 tarihinde II. Katerina’ya verdiği cevapta: “Elçi Osmanlı
Devleti’ne bu teklifi, dostluğa ve üsluba ters düşen ifadelerle yapmıştır. Rusya olaylara sebep
bulmak için Ahıska paşasının azledilmesini bahane etmektedir. Eskiden beri Osmanlı Devleti’nin
vassalı olan sözü edilen Tiflis hanını, Rusya aldatmakta ve yanıltmaktadır 2. Rusya, Tiflis
topraklarına birlikler sevk ederek Azerbaycan ve Dağıstan halkını kendi çıkarları için kullanmak
istemektedir. Davranışının anlaşma şartlarına ters bir hareket olup olmadığını teyit etmeksizin
Rusya, Ahıska paşasının cezalandırılmasında ısrar etmektedir. Eğer Süleyman Paşa, anlaşma
maddelerine ters en ufak bir şey yapmış olsaydı, taahhütlerine sadık olan Osmanlı Devleti zaman
Rusya’nın Tiflis Hanı Erekli Han’ı aldatmış olduğu, Kartli-Kaheti’yi (Gürcistan) ilhak etmesiyle kendini belli
edecektir. II. Katerina’nın ölümünden sonra (1796) Kafkasya’daki yayılmacı siyasetini hızlandıran Rusya’da, önce Çar
I. Pavel (1796-1801) 18 Ocak 1801’de Batı Gürcistan’ın ilhak edilmesi yönünde bir manifesto ilan etmiştir. I. Pavel’in
Mart 1801’de öldürülmesinden sonra Rusya’nın başına geçen Çar I. Aleksandr 12 Eylül 1801’de ikinci bir manifesto
yayınlayarak Doğu Gürcistan’ın Rusya’ya katıldığını bildirmiştir (Şükürov, 2009, s. 153; Lang, 1962, s. 39,40;
Baddeley, 1908, s. 60-61).
2

BİR AHISKA TÜRKÜ: SÜLEYMAN PAŞA • | • 41

kaybetmeksizin, Rusya’ya karşı herhangi bir şey yapmasına izin vermeden ve bunu Rusya tespit
etmeden önce, onu muhakkak cezalandırırdı. Yine muhakkak ki Osmanlı Devleti, Süleyman
Paşa’yı görevinden alacaktır” ifadelerine yer verilmiştir (Zinkeisen, 2011, s. 656-657). Ancak I.
Abdülhamid hiçbir şekilde Süleyman Paşa’yı görevden almamıştır.
Ahıskalı Süleyman Paşa’nın görevden alınma önerisi yalnızca Rusya imparatoriçesi II.
Katerina tarafından ortaya atılmamış, Osmanlı Devleti içerisinde de Erzurum valisi Abdullah Paşa
böyle bir talepte bulunmuştur. Erzurum valisi Abdullah Paşa, Süleyman Paşa’nın yerine
Akkerman muhafızı ve Selanik mutasarrıfı Tayfur Paşa’ya Çıldır valiliğinin verilmesi gerektiğini
İstanbul’a iletmiştir. Buna gerekçe olarak da Süleyman Paşa’nın yıllardır Çıldır valiliği yaptığını,
son dönemlerinde Tiflis Hanı Erekli Han ile mücadele etmek istemediği ve Tiflis’in kapıları açık
dursa dahi Süleyman Paşa’nın üzerine varmayacağı gibi bilgiler ileri sürdüyse de padişah III.
Selim de hanlıklarla olan faaliyetlerinden dolayı Süleyman Paşa’yı Çıldır valiliği görevinde
bırakmıştır (BOA, HAT. 1385/54957; BOA, HAT. 1393/55668).
Her ne kadar Süleyman Paşa, Tiflis Hanı Erekli Han ile uzun süreli bir mücadele halinde
bulunmuş olsa da Erekli Han’ın yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğu için Osmanlı Devleti
tarafından suçunun affedilmesi talebinde de bulunmuştur. Erekli Han, Süleyman Paşa’ya Rus
askerinin Tiflis’i terk ettiği ve yolların kapatıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan bilgiler vermiştir
(BOA, HAT. 180/8119). Süleyman Paşa bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden durumu 1789’da
İstanbul’a iletmiştir. Süleyman Paşa’nın bu hareketi ömrünün son dönemlerinde olması, yaşlılığı
ve Erekli Han’ın kendisini Osmanlı Devleti’nden gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için Süleyman
Paşa’yı kullanıyor olmasıyla açıklanabilir.
Çıldır’da bulunan Rikâb-ı Hümâyun kethüda vekili Salih Ağa’nın 12 Şubat 1788 tarihli
raporunda, Süleyman Paşa ve Ahıska bölgesiyle ilgili olarak “…her ne kadar muharebe ve
mukatebeye riayeti olsa da gücü-kuvvetinin olmadığını, ihtiyarladığını, ihram ile harem
tarafından taşraya götürülüp getirildiğini ve eğilmeye iktidarının kalmadığını…” belirtmiştir.
Ayrıca Salih Ağa: “… Ahıska ve çevresindeki kalelerde asker sayısının çok az olduğunu,
Süleyman Paşa’nın dahi yanında 300-400 adamının olmadığını, Süleyman Paşa eğer Lezgi
taifesinin kendisine asker olacağını düşünüyorsa bunda yanıldığını ve düşman bu bölgeye
saldırırsa Süleyman Paşa’nın savunamayacağını…” ifade etmiştir (BOA, HAT. 33/1603).
Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’daki hanlıklarla olan ilişkisinde faal bir rol oynayan
Ahıskalı Süleyman Paşa 1 Mart 1791 tarihinde vefat etmiştir (BOA, HAT. 273/16020). Süleyman
Paşa’dan sonra Çıldır valiliğine kimin geçeceği gündeme gelmiş, önceden Çıldır valiliği yapmış
Hasan Paşa’nın oğlu Mehmed Sabit Bey, kardeşi İshak Paşa (II)’ya valiliğin tevcih edilmesini
istirham etmiştir. Ayrıca Erzurum valisi ve Anapa canibi seraskeri vezir Abdullah Paşa da,
Süleyman Paşa’dan sonra Çıldır’ın kendisine tevcih olunmasını istemiştir (BOA, C. DH.,
26/1297). Osmanlı Devleti, Çıldır’a vali tayin edilecek kişinin, zabt ve rabta muktedir, etraf hanlar
ve sancakbeyleriyle iyi geçinecek ve diğer taraftan da düşman zuhur eder ise müdafaaya kadir
olmasını istemekteydi (BOA, HAT. 123/5047). Bu sebeple Çıldır valiliği Oltu ve Bayezid eski
mutasarrıfı İshak Paşa’ya (II) 9 Nisan 1791’de tevcih olundu (BOA, A. RSK. d. 1698D, s. 2).
Çıldır valiliğinin İshak Paşa’ya (II) verilmesiyle birlikte Süleyman Paşa’nın oğlu Şerif Mehmed
Paşa, babasından hazineye intikal etmesi gereken kıymetli mal ve eşyaları iade etmemiş ve
Livane’ye (Artvin) kaçmıştır. Durumu İstanbul’a rapor eden Mehmed Sabit Bey, Şerif Mehmed
Paşa’nın fırsat bulduğu anda kendilerine sıkıntı çıkaracağını ve Faş muhafızı Hacı Şahin oğlu
Mustafa Paşa ile kardeşi Mehmed Bey’in yanına firar etmesinin dahi ihtimal dahilinde olduğunu
belirtmiştir (BOA, HAT. 1401/56466). İshak Paşa’nın (II) Çıldır valiliği kısa sürmüş, yaşanan bu
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hadiselere rağmen Şerif Mehmed Paşa 12 Ağustos 1792’de vezir rütbesiyle Çıldır valisi olmuştur
(BOA, A.DVNS.NŞT.d 16, s. 147).
Padişah III. Selim tarafından 9 Eylül 1793 tarihinde Çıldır valisi Şerif Mehmed Paşa’ya
gönderilen emirde, babası Süleyman Paşa’nın muhallefat3 bedeli olan 195.000 kuruşun; daha
önceden belirlendiği gibi dört taksit 4 (48.750’şer kuruş) halinde ödenmesini, taksitlerden ilk
ikisinin süresinin geçtiği, üçüncü taksitin süresinin geldiği ve 146.250 kuruşun her ne olursa olsun
en kısa zamanda Darphâne-i Amire’ye teslim edilmesi gerektiği iletilmiştir (BOA, C. DH.,
36/1755).
Çıldır valiliği babası Süleyman Paşa kadar uzun sürmeyen Şerif Mehmed Paşa hakkında
Sicill-i Osmanî’de: “İshak Paşa (I)’nın torunu (hafidi) ve Süleyman Paşa’nın oğludur
(mahdumu). 1791’de babasının vefatından sonra Çıldır valiliği İshak Paşa’ya (II) verildi ve az
bir müddet sonra kendisi 1792’de Çıldır valisi oldu. Daha sonra bir süre Maraş, Rakka, Halep,
Adana, Kars, Diyarbakır, Afyon ve Trabzon valilikleri ile Karadeniz Anadolu sahili seraskerliği
(BOA, HAT. 1006/42187) yapmıştır (Süreyya, 1311, s. 144). Liyakâtli ve kabiliyetliydi, kardeşi
Said Bey’di5 şeklinde bahsedilmektedir. Şerif Mehmed Paşa Trabzon valiliği yaptığı dönemde
1810’da Ahıska’ya girerek Trabzon Eyaleti ile beraber Çıldır’ın kendisine verilmesini talep
etmiştir. Ahıska ahalisi de dönemin valisi olan Selim Paşa yerine Şerif Mehmed Paşa’nın vali
olmasını istemiştir (BOA, HAT. 720/34338). Bu mücadelesinde Revan Hanı Mehemmed Han’ın
da desteğini alan Şerif Mehmed Paşa bu talebini nihayete erdirememiş (Hacieva, 2002, s. 70) bir
müddet, önce Kandiye muhafızlığı sonra da Girit seraskerliği görevinde bulunarak 1823’te vefat
etmiştir.
Sonuç olarak, Ahıskalı Süleyman Paşa, Osmanlı Devleti’nin en buhranlı dönemlerinden
birinde Çıldır’da 20 yıl kadar uzun bir süre idarecilik yapmıştır. 18. yüzyılın son çeyreğinden
itibaren Kafkasya üzerindeki tehdidini iyiden iyiye hissettiren Rusya’ya karşı Ahıskalı Süleyman
Paşa, Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan ve Dağıstan hanlıkları arasında bir köprü vazifesi
görmesinde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti’nin hanlıkları celb etmek için gönderdiği hediyeler
hem Ahıskalı Süleyman Paşa’ya hem de onun aracılığıyla hanlıklara iletilmiştir. Değişen politik
şartlara bağlı olarak bölgenin ahvali hakkındaki ayrıntılı bilgileri de sık sık İstanbul’a rapor eden
Süleyman Paşa, İslâm hanlıklarının Osmanlı Devleti’nin yanında yer almasında etkin bir rol
oynamıştır. Bu etkinliğe bağlı olarak Rus imparatoriçesi II. Katerina dahi, Ahıskalı Süleyman
Paşa’dan rahatsız olmuş ve görevden alınmasını talep etmiştir. Osmanlı Devleti içerisinde de
kendisinden rahatsız olanlar görevden alınmasını istediyse de ne padişah I. Abdülhamid ne de III.
Selim, bölgede faal olması nedeniyle Ahıskalı Süleyman Paşa’yı görevden almamıştır. 1 Mart
1791’de vefat eden Süleyman Paşa’dan sonra oğlu Şerif Mehmed Paşa da Çıldır valiliği görevinde
bulunmuştur.
Kaynakça
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Osmanlı miras hukukunda ölen kişilerin geride bıraktığı mallar için kullanılan terim.
Süleyman Paşa’nın muhallefat bedelinin ödenmesi için oğlu Çıldır valisi Şerif Mehmed Paşa’ya gönderilen emirde,
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belirtilmemiştir.
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AHISKALI RESSAM: ALİ SAMİ
MESKHTIAN PAINTER: ALI SAMI
Veysel VEYSEL*
Özet
Ali Sami, Ahıska’dan göçen bir ailenin evladı olarak 15 Şubat 1880 yılında Osmanlı
İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da doğmuştur. Dedesi ünlü bir tüccar olan Hacı Hayrullah Efendi’dir.
Ali Sami’nin resme ilgisi daha küçük yıllarında ortaya çıkmıştır. Annesine defter gibi diktirdiği kağıtların
üzerine resimler çizen Ali Sami’nin yeteneği çok geçmeden ilkokul öğretmeni tarafından fark edilecekti.
Ali Sami içindeki vatan aşkı ile 1892’de girdiği Bahriye Mektebi’ni 1898’de Teğmen rütbesiyle bitirir.
1902 yılında Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne girmeye hak kazanır. 1908’de birincilikle mezun olacağı Sanâyii Nefîse Mektebi’nde Osman Hamdi Bey başta olmak üzere dönemin en ünlü ressamlarından dersler alır.
Resim konusunda ki yeteneği nedeniyle 1910 yılında eğitim alması için Osmanlı İmparatorluğu tarafından
Paris’e gönderilir. 1914 yılında Ali Sami, yüzbaşı rütbesiyle emekli olur. 1908’de birinci olarak bitirdiği
Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne 1921 yılında müdür olarak atanır. Bahriye Müzesi, Evkaf Müzesi ve Ayasofya
Müzesinde müdür olarak görevler alır. 1922 yılında ünlü yazar Halide Edip’in İngilizce öğretmeni olan kız
kardeşi Belkıs Hanım’la evlenir. Takip eden yıllarda Cumhuriyet Dönemi’nin en ünlü sanatçıları arasına
giren Ali Sami, arkasında bir çok eser bırakır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından bastırılan ilk pullar ve ilk
paraların üzerindeki resimler Ali Sami’ye aittir. 1967 yılında İstanbul’da vefat eden Ali Sami, ünlü bir
ressam, bilim adamı ve müzeci olarak Ahıska Türkleri’nin sanat dünyasındaki parlayan yıldızlarındandır.
Anahtar kelimeler: Ahıska, Ahıskalı Ressam, Ali Sami Boyar, Ahıska Türkleri, Türk Ressam.
Summary
As a son of a family that immigrated from Meskhetia, Ali Sami February 15, 1880 was born in the
capital of the Ottoman Empire in Istanbul. His grandfather was a famous trader named Haci Hayrullah
Efendi. Little more has emerged over the years to do a picture of Ali Sami. Soon her mother erect him paper
like notebook for pictures . Ali Sami’s talent would be noticed by an elementary school teacher. Ali Sami
entered the Maritime School in 1892 and finished with the love of the Motherland with the rank of
Lieutenant in 1898. In 1902 Sanayi-i Nefise Mektebi, is eligible to enter. Will be graduated in 1908 from
Sanayi-i Nefise Mektebi, particularly takes lessons from Osman Hamdi Bey one of the most famous
painters of the period. Because of that ability picture sent for training to Paris by Ottoman Empire in 1910.
Ali Sami retired with the rank of Captain in 1914. Finished first in 1908 Sanayi-i Nefise Mektebi appointed
director in 1921. Take office as the Director of the museums of Bahriye ,Evkaf and Ayasofya. 1922
married with lady Belkis, who was an English teacher and a sister of the famous writer Halide Edip. In the
following years of the Republican period he was between most celebrated artists who leaves a trace behind.
The pictures in first money which printed by the Republic belong to Alı Samı. Who died in 1967 in Istanbul,
Ali Sami, a famous painter, scientist and curator of the Meskhetian Turks is one of the shining stars in the
art world.
Keywords: Meskhetia, Meskhetian Painter, Ali Sami Boyar, Meskheti Turks, Turkish Painter.

Yarım asrı aşan sanat hayatıyla sadece Türkiye’de değil yaşadığı dönemde bütün dünyada
iz bırakmış ressam, şair ve müzeci.
15 Şubat 1880’de İğrikapı’nın (İstanbul) Haci İlyas Mahallesinde doğar. Ailesi Ahıska’dan
göç etmiştir. Ahıska’da Misk Yağcılar ismi ile anılan bir aileye sahiptir.1 Resme ilgisi küçük
yaşlarda ortaya çıkar. 2 Eseri cedid kağıdından annesine diktirdiği defterlere resimler yapar. Bu
*

Bursa/Türkiye, veysel@alemhaber.net
Dr. Adil Öner, Ali Sami Boyar’ın Hal Tercümesi (Üstadın 77 nci Doğum Gününden Hatıralar isimli Resim Sergisi),
İstanbul, 1959, s.1
2 NKFU.com, http://www.nkfu.com/ali-sami-boyar/, (Erişim Tarihi 08.04.2017).
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çalışmalarında o dönem kendisinden daha iyi resim çizen abisine karşı bir kıskançlık hissi
duyacaktır. İlkokul Hocası, Ali Sami’nin modelden kopya ederek çizdiği inek resmini onun
çizdiğine inanmayacak ve bu olaydan derin bir üzüntü duyacaktır. Ortaokulda hocası olan Binbaşı
Cemal Bey’den resim dersleri alır. Abisinin teşvikleri ile resme ilgisi iyice artar. Ayrıca
resimlerini satın alan ilk kişi de abisidir.3
1892’de Bahriye Mektebi’ne girerek, bu okulda Kaymakam Şükrü Bey’den yağlı boya ve
sulu boya tekniklerini öğrenir. 4 1898 yılında Teğmen rütbesi ile mezun olur. Mezun olduktan
sonra Bahriye İnşaiye Resimhanesinde çalışırken 1902’de Sanayi-i Nefise Mektebi’ne (Güzel
Sanatlar Akademisi) kaydolur. 1902’de kaydolduğu bu okulda Osman Hamdi Bey, Salvatore
Valeri, Ömer Adil Bey, Joseph Warnia Zarcecki’den dersler aldı.5 Resim konusunda ki
yetenekleri nedeniyle Bahriye Nazırı ile tanışma ve ona eserlerini sunma imkanı bulur. Bahriye
Mektebinde resmi ve hususi çalışmalarının faydasını Sanayi-i Nefise Mektebi’nde görecek ve her
sene sınıfı birincilikle bitirecektir. 6 Sanayi-i Nefise Mektebi’nde 6 yıllık eğitim sonunda okulu
birincilikle bitirir. Buna rağmen Şehzade Mecit Efendi’nin okul birincilerini ödüllendirmek üzere
Avrupa’ya eğitime göndermek için verdiği bursu Ali Sami Bey yerine bir arkadaşına verir. 7
Ali Sami’nin sanat yaşamına ilk kez askeri üniformanın gölgesi düşecektir. Şehzadenin
eğitim bursunu alamamasının nedeni Bahriyeli olmasıdır. Ali Sami’nin bu olay sonrası
üzüntüsüne Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü Osman Hamdi Bey sessiz kalamaz.
Ali Sami 1910 yılında resim tahsili için Paris’e devrin en büyük sanat merkezine gönderilir.
İki sene sonra ise Fransa’da inşa edien gemilerimizin nezareti de kendisine havale edilir. Bu vazife
sonrası Ali Sami Bey, Academie de Beaux-Arts’ın (Paris Güzel Sanatlar Akademisi) 4 senelik
eğitimini tamamlar ve devrin en önemli ressamlarından Fernand Cormon’un atölyesinde çalışma
fırsatı yakalar. 8 Şahsi kabiliyeti ve gayreti sayesinde ilk sene muvakkat öğrenci iken ikinci sene
daimi öğrenci olma fırsatı yakalar ki bu Paris Akademisi Resim Şubesi’nin en yüksek
derecesidir.9
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle yurda dönmek zorunda kalan Ali Sami 1914
yılında Yüzbaşı rütbesi ile emekli olur. 1914’te İstanbul’a dönüşünde, profesyonel ressamlık
yapmanın yanı sıra eski eserler konusunda ki uzmanlığı müzelerde çalışır. Bugünkü adıyla Türk
İslam Eserleri Müzesi (Evkaf Müzesi) ve Deniz Müzesi’nde (Bahriye Müzesi) müdür olarak
görev alır.10 Paris’te olduğu dönemde özel bir uzmanlık dalı olan mum heykel ve mulaj sanatını
öğrenen Ali Sami, müze içinde bir manken atölyesi kurarak bu sanatı müzede uygulama fırsatı
bulur. Ayrıca bir gemi atölyesi kurar ve müze kataloğunu hazırlar. Katalog, 1917’de yayımlanır.
Onun tarafından başlatılan bu çalışmalar ise müzenin gelişmesi ve bugünkü halini alması için
temel oluşturur.11
II. Dünya Savaşı sırasında Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın emriyle Şişli’de açılan resim
atölyesinde görev alır. Aynı dönem arkadaşları Sami Yetik Bey, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Ali
Dr. Adil Öner, a.g.e., s.1-2
Ahmet Akyol, http://archive.is/CUgZK , (Erişim Tarihi 08.04.2017).
5 Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Sami_Boyar , (Erişim Tarihi 08.04.2017)
6 Dr. Adil Öner, a.g.e., s.3
7 Prof. Dr. Bedi Şehsuvaroğlu, Dost ve İnsan Sami Boyar (Üstadın 77 nci Doğum Gününden Hatıralar isimli Resim
Sergisi), İstanbul, 1959, s.3
8 Prf. Dr. Bedi Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.3
9
Dr. Adil Öner, a.g.e., s.3
10 Taha Toros, Türkiye’deki İlklerin Ressamı Ali Sami Boyar, Skylife Dergisi, Sayı: Nisan 2003, s. 68
11 Istanbul Rehberi, http://www.istanbul.net.tr/istanbul-Rehberi/istanbul-muzeleri/deniz-muzesi/118/4 (Erişim Tarihi
08.04.2017)
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Cemal ve Avni Lifij ile beraber çalışmalar yaparak savaş konulu eserler verir. 12
1921 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nin müdürü olur.13 1922 yılında ünlü yazar Halide Edip
Hanım’ın kız kardeşi olan İngilizce öğretmeni Belkıs Hanım’la evlenenir.14 Ali Sami’nin başarılarında
eşi Belkıs Hanım’ın büyük bir payı olacaktır.15
Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü görevini kâğıt paraların bastırılması için Londra’ya
gidene kadar sürdürür.16 İlk Cumhuriyet Pulları ile kağıt paraların ressamı olan Ali Sami, Londra’da
kaldığı süre zarfında Macrae Gallery de sergi açma fırsatı yakalar. Times gazetesinin 14 Ekim 1925
tarihli sayısında Ali Sami’nin açtığı resim sergisi ve geleneksen sanat ile modern sanatın aynı ahenkte
buluşmasından bahsedilir. The Philatelic Magazine, The Near East and India ve Daily Telegraph başta
olmak üzere birçok yerli ve yabancı basın yayın organında haberleri çıkar. 1931’de “Le Livre des
peintres exposants” isimli kitapta hayatını ve çalışmaları hakkında bilgi verilir.17

1935’te, Atatürk’ün emriyle kurulan Ayasofya Müzesi Müdürlüğü görevine atanır. Burada
çok yönlü üstün bir çalışma örneği gösterir. Yabancı uzmanlara Ayasofya’nın mozaikleri
temzileterek restorasyon çalışmaları yaptırır. 18 Yapılan çalışmalar neticesinde “Mabedin vaftiz
teknesi”ni bulması bütün dünyada geniş yankılar yaratır. Bu olay Londra’da çıkan The Illustrated
London News’in 13 Ekim 1945 tarihli sayısında geniş bir şekilde haber yapılır. 19 Müdürlüğü
sırasında Ayasofya adında Türkçe-İngilizce bir kitap hazırlayan Ali Sami bu kitabını Ayasofya
ile ilgili yaptığı resimlerle süsler. 1944 yılında, yaş haddinden dolayı ikinci kez emekli olur.
Laleli’de Boyar isimli apartmanda oturan Ali Sami Bey, emeklilik sonrası serbest
çalışmalar yapar. 17 Şubat 1959 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü’nde “Üstadın
77 nci Doğum Gününden Hatıralar”20 ismiyle resim sergisi açılır.
Ali Sami Boyar, ardında bir ressam olmanın yanı sıra aynı zamanda şair ve müzeci olarak
da birçok eser bırakmıştır. Resim ve sanat üzerine yayınlanmış birçok makalesi bulunan Ali Sami,
23 Eylül 1967’de 87 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir.
Ali Sami Bey, Paris’te tanıştığı yakın arkadaşı Yahya Kemal Beyatlı’nın ölümünün
ardından aşağıdaki şiiri yazmıştır.
Bin dokuz yüz onda tanıdım Pariste bir genç Kemal
Bir tarih âbidesi idi o, şiirde bir kûhisar.
Onun şiirini vasfa kafi midir bilmem âbu zülâl
Ender bir mısraı berceste idi, şahsen Yahya Kemal
Ne doyulmaz bir zevkdi dinlemek, o miri belâgati,
İmkân yoktu tayine, ondaki hikmet-i selâseti,
Akıl mı, zekâ mı, bilgi mi, sağlayan bu feraseti,
Kerameti müsbet, bir velî-i san’atti Yahya Kemal21
1914 Çalı Kuşağı, http://www.edebiyatvesanatakademisi.com/resim-sanati/1914-calli-kusagi-turk-izlenimcileri19228.aspx , (Erişim Tarihi 08.04.2017)
13 Dr. Adil Öner, a.g.e., s.3
14 Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Sami_Boyar , (Erişim Tarihi 08.04.2017)
15 Tahsiz Öz, Sami Boyar (Üstadın 77 nci Doğum Gününden Hatıralar isimli Resim Sergisi), İstanbul, 1959, s.3
16 Türk ve İslam Eserleri Müzesinin Kısa Tarihi, http://archive.is/XfVxQ#selection-205.548-205.605 , (Erişim Tarihi
08.04.2017)
17 Dr. Adil Öner, a.g.e., s.3-4
18 Ahmet Akyol, http://archive.is/CUgZK#selection-1053.0-1120.0 , (Erişi Tarihi 08.04.2017)
19 Dr. Adil Öner, a.g.e., s.6
20
Ali Sami Boyar’ın doğum günü 1982 olarak bilindiği için 1959 tarihinde “Üstadın 77 nci Doğum Gününden
Hatıralar” ismiyle resim sergisi açılmıştır. Bu hata sonradan tespit edilip resim sergisinin ismi konusunda herhangi bir
düzeltme yapılmamıştır.
21 Dr. Adil Öner, a.g.e., s.6
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AHISKA TÜRKLERİ’NİN YABANCILIK STATÜSÜ VE TÜRKİYE’DE SAHİP
OLDUKLARI HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
THE MESKHETIAN TURKS’ STATUTE OF FOREIGNNESS AND RIGHTS AND
FREEDOMS IN TURKEY
Elif AĞCA*
Özet
Bir devlet ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kişiye yabancı
denir. Vatansız kişiler, mülteciler, göçmenler ve bazı yazarlara göre azınlıklar yabancı statüsünü oluşturan
kişi gruplarıdır.
Türk hukuku bakımından göçmen statüsünde yabancı olan Ahıska Türklerinin hukuki durumu ile
hak ve özgürlüklerinin incelendiği çalışmamız, esasen iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde,
Türkiye’ye yerleştirilmiş olan Ahıska Türklerinin dâhil oldukları göçmen statüsü hakkında detaylı bilgi
verilerek, diğer yabancı türlerinden ayrıştıkları yönler üzerinde durulacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde
ise, Türkiye’de ikamet eden Ahıska Türklerinin bir yabancı olarak sahip oldukları haklar ve özgürlükler ile
bu hak ve özgürlüklere Anayasa ve özel kanunlarda getirilen hukuki sınırlamalar anlatılacaktır. Bu
bağlamda üzerinde durulacak hak ve özgürlükler, Türkiye’de ikamet ve seyahat özgürlüğü, çalışma hak ve
özgürlükleri (çalışabilecekleri alanlar, çalışma izni alma), sosyal hak ve özgürlükleri (sosyal güvenlik
hakları, sendika hakkı ve diğer sosyal haklar), taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve miras haklarıdır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, yabancılık statüsü, göçmen, iskânlı göçmen, yabancıların hak
ve özgürlükleri.
Abstract
An alien is a person who settles down in a state without asserting its citizenship. The alien statute is
composed of heimatloses, refugees, immigrants and according to some doctrinaiers the minorities.
According to Turkish Law of Aliens, the statute of immigrants, is arranged by the 19.09.2006 dated and
5543 numbered Habitation Act. By the view of this Act, an immigrant is a person who belongs to Turkish
ancestry and Turkish culture. He comes and is accepted to Turkey by his own or collectively depending on
this Act. By the way, the Meskhetian Turks who are brought from Meskhetian settled down by this Act, are
composing the group of immigrants.
The memorandum in which the Meskhetian Turks’, who are a category of aliens according to the
Turkish Law, legal statute and rights and freedoms are analyzed, is composed of two main chapters. In the
first chapter, the Meskhetian Turks’ legal statutes and in which ways their statutes differs from the other
foreigner groups are explained. In the second chapter, the rights and freedoms of Meskhetian Turks which
are settled in Turkey and the limits of these rights and freedoms arranged in special acts and Turkish
Constitution Act. In this regard, the rights and freedoms which will be emphasized are freedom of travel
and residence, rights and freedoms of employment (the employment areas, employment authorization), the
social rights and freedoms (Social security rights, union rights), property and heritage rights on immovables
in Turkey.
Keywords: The Meskhetian Turks, statute of foreigners’, immigrant, settled immigrant, foreigners’
rights and freedoms.

Giriş
Bir devlet ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kişiye
yabancı denir. Yabancılar hukuku bağlamında hiçbir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan
vatansızlar, vatandaşı olduğu devlette vuku bulan siyasi olaylar sebebiyle o ülkeyi iradesiyle veya
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zorla terk etmiş ve yeni bir devletin vatandaşlığını kazanamamış mülteciler, çeşitli nedenlerle
vatandaşı oldukları ülkeyi terk ederek yerleşmek amacıyla başka bir ülkeye giden göçmenler ve
nihayetinde bir ülkede yaşayan ve müşterek dil, din, ırk ve kültür bağlarıyla birbirlerine bağlı olan
ancak kendilerini o ülkede yaşayan çoğunluğa nazaran bu yönlerden farklı hisseden azınlıklar
“yabancı” statüsüne dâhildir.
Türk Yabancılar Hukuku bakımından, göçmen statüsü, 5543 sayılı ve 19.09.2006 tarihli
İskân Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre, göçmen, “Türk soyundan ve Türk kültürüne
bağlı olup yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince
kabul olunanlardır”. Ahıska bölgesinden toplu olarak getirilip Türkiye’de iskâna tabi tutulan
Ahıska Türkleri de, bu Kanun çerçevesinde göçmen statüsündedir.
1982 tarihli Türk Anayasası temel hak ve hürriyetleri üçe ayırarak düzenlemektedir, bunlar,
kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve siyasî haklar ve ödevlerdir.
Anayasanın 12’nci maddesi ile herkese tanınan bu temel hak ve hürriyetlerin hangi esaslar
dâhilinde sınırlandırılabileceği yine Anayasanın 13’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Madde ilk
etapta sadece vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması konusuna
değiniyormuş gibi görünse de, aslında 12’nci maddenin hemen arkasında yer alması dolayısıyla
içeriğindeki sınırlandırmalar da yine hem vatandaşlara hem yabancılara ilişkindir. Bu maddeye
göre, “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”. Bu genel sınırlama kuralını
düzenleyen maddeyi müteakip 16’ncı maddede, yabancılara Anayasa tarafından tanınan temel
hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin özel bir düzenleme getirmektedir. Bu maddeye
göre, “Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla
sınırlanabilir”. Bu doğrultuda, yabancıların temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının asgari
koşulları, sınırlamanın, kanunla olması, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olması, Anayasanın
ilgili maddesinde belirtilen sebeplere bağlı olması, temel hak ve hürriyetlerin özlerine
dokunmaması, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmaması, laik Cumhuriyetin
gereklerine aykırı olmaması, ölçülülük ilkesine aykırı olmaması ve milletlerarası hukuka uygun
olmasıdır.
Genel olarak temel hak ve özgürlüklerden yararlanma bakımından vatandaş ile yabancı
arasında bir fark gözetmemiş olan Anayasa, sadece siyasal haklar bakımından dar bir çember
çizmiş, bu haklardan sadece Türk vatandaşlarının yararlanmasına izin vermiştir. Anayasa’da
yabancıların yararlanmasına izin verilen tüm haklardan bir yabancı olarak göçmen statüsünde
olan Ahıska Türkleri de yukarıda izah edilen dâhilinde yararlanabilecektir.
İki ana bölümde Ahıska Türklerinin hak ve özgürlüklerinin incelendiği çalışmamızın ilk
bölümünde genel olarak yabancı kavramı anlatılarak, Ahıska Türklerinin dâhil olduğu yabancılık
statüsü belirlenecektir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise yukarıda anlatılan genel koşullar
dâhilinde, Ahıska Türklerinin özellikle ülkeye girme hakkı, seyahat özgürlüğü, basın özgürlüğü,
toplantı hak ve özgürlükleri, kişi dokunulmazlığı hakkı, çalışma hak ve özgürlüğü, sosyal
güvenlik hakkı, mülkiyet ve miras hakları ile kısmen de olsa kullanabilecekleri siyasi hakları
üzerinde durulacaktır.
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I. Bölüm
Yabancı Kavramı ve Ahıska Türklerinin Yabancılık Statüsü
A. Yabancı ٭Kavramı ve Türleri
Devletler Hukuku Enstitüsü tarafından 1892 tarihli toplantıda tarif edilen ve doktrinde
yaygın olarak benimsenen tanıma göre; “Yabancı, bir devlet ülkesinde bulunup da, o devletin
uyrukluğunu iddiaya hakkı olmayan kimsedir” (Altuğ, 1973, ss. 43 – 45; Göğer, 1974, s. 4;
Aybay, 2007, s. 11; Çelikel ve Öztekin Gelgel, 2016, s. 16; Ekşi, 2016, s. ; Çiçekli, 2016, s. 30).
Vatandaşlık (uyrukluk) kriterinden yola çıkarak, yabancılık ve vatandaşlık arasında olumsuz bir
ilişkinin varlığını ortaya koyan bu klasik tanım, iki yönden eleştirilmektedir. Bu görüşe getirilen
ilk eleştiri, “uyrukluğu iddiaya hakkı olmayan” ibaresine yönelmektedir. Buna göre, vatandaşlık
yabancılık statüsünün belirlendiği anda hâlihazırda var olan ve belli objektif kurallarla
belirlenebilen bir durumdur. Yani, bir kişi ile bir devlet arasında vatandaşlık bağı söz konusuysa,
bu bağın varlığı kişinin böyle bir “iddiada bulunmasından” bağımsız olarak varlığını devam
ettiren, objektif bir olgudur (Aybay, 2007s. 12; Çiçekli, 2016, s. 30). Bu tanıma getirilen diğer
eleştiri ise, “ülkede bulunma” kriterine yönelmektedir. Şöyle ki, tanıma göre, yabancılık vasfı,
kişinin belirli bir anda o devlet ülkesinde fiziksel olarak bulunmasını gerektirmektedir. Ancak,
hayatın olağan akışında, o an itibariyle söz konusu devlet vatandaşlığında olmasa da bilfiil o
devlet ülkesinde birtakım haklara sahip olan insanlar var olabilir (Aybay, 2007, s. 12; Çiçekli,
2016, s. 30).
Yabancıyı, “bulunduğu ülkenin uyruğu olmayan birey” olarak tanımlayan BM Genel
Kurulu tarafından 13 Aralık 1985 tarihinde kabul edilen “Yaşadıkları Ülkenin Uyruğu Olmayan
Bireylerin İnsan Hakları Bildirisi (Decleration on the Human Rights of Individuals Who are not
Nationals of the Country in Which They Live)” de aynı eleştirilere maruz kalsa da, aslında başlık
itibariyle bildirinin kapsamı “yaşadıkları ülkenin uyruğu olmayan” kişilerle sınırlı
tutulduğundan, bildiriye yöneltilen eleştiriler haksız çıkmaktadır (Aybay, 2007, s. 13).
Türk hukukunda, yabancı tanımı yapılırken bahsi geçen yabancı temel metinlerden
esinlenilerek aynı kriterler esas alınmış; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu’nda (YUKK) yabancı, “Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan
kişi” olarak tanımlanmıştır (m. 3/f. I, ü). Bu tanım çerçevesinde, Türk hukuku bakımından
yabancı kavramı, Türk vatandaşı olmamakla (birden fazla devletin vatandaşı olup,
vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olmayanlar da dâhil) birlikte Türkiye’de bulunanları
ifade etmektedir. Aynı biçimde, bu kavram sadece yabancı devlet vatandaşı olan kişilerle sınırlı
da tutulamaz. Şöyle ki, yabancı kavramı, yabancı devlet vatandaşlarının yanı sıra, hiçbir devletin
vatandaşı olmayan vatansızları (stateless/heimatlos), göçmenleri, mültecileri (refugees),
sığınmacıları (asylum seekers), özel statülü yabancıları (NATO mensupları, uluslararası örgüt
çalışanları, diplomatik temsilcilik personelleri vb.) da kapsayan bir şemsiye kavramdır (Aybay,
2007, ss. 20 – 31; Çiçekli, 2016, s. 30; Ekşi, s. 37; Çelikel, Öztekin Gelgel, 2016, ss. 17 – 34).
Sayılan yabancı kişi gruplarının yanında, “azınlıklar olarak adlandırılan ve bir ülkede yaşayan,
birbirlerine müşterek ırk, dil, din, kültür bağları ile bağlı olan ve kendilerini, o ülkede yaşayan
çoğunluğa nazaran bu bakımlardan farklı hisseden gruplar” da her ne kadar doktrinde yabancı
statüsünde kabul edilse (Çelikel, Öztekin Gelgel, 2016, s. 32), bulundukları ülkenin vatandaşı
olmalarına rağmen diğer çoğunluktan dil, din, ırk, kültür gibi özellikleri itibariyle ayrılırlar ve
٭
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esasında yabancılık statüsünün belirlendiği “bulunduğu ülkenin vatandaşı olmama” koşulunu
taşımadıkları için, azınlıkların yabancı sayılması mümkün değildir.
1. Vatansızlar
Hiçbir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan, diğer bir deyişle “hiçbir devletin
yasalarına göre kendi vatandaşı saymadığı kişiler” vatansız olarak adlandırılmaktadır (1954
tarihli BM Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme m. 1). Türkiye’nin de 2014 yılında taraf
olduğu bu Sözleşmede (RG., T. 10.04.2014, S. 29056) akit devletlere temel hak ve hürriyetlerden
yararlandırılma konusunda vatansızlar ile vatandaşları arasında bir fark gözetmeme ve ayrıca
yabancılara yapılan asgari muamelenin vatansızlara da uygulanması yükümlülüğü
öngörülmüştür. Böylece, Sözleşme bakımından vatansız kişilerin yabancılara eş değer sayıldığını
söylemek yanlış olmayacaktır (Çelikel, Öztekin Gelgel, s. 19).
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na (RG., T. 11.04.2013, S. 28615) göre,
vatansız, “hiçbir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişi”yi ifade
etmektedir (m. 3/f. I, ş). Bu hükümle, Türk hukukunda ilk kez kimlerin vatansız olarak kabul
edilebileceği, vatansız kişilerin hangi haklara sahip oldukları ve hangi makam tarafından
vatansızlık halinin belirlenebileceği YUKK ile düzenlenmiştir. YUKK’a göre, vatansızlık Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilir (m. 50/f. I), Türkiye’de yasalar dâhilinde ikamet
hakkı elde etmiş vatansızlara yabancı kimlik numarası verilerek adlarına “Vatansız Kişi Kimlik
Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir (m. 50/ f. II). Bu belge, vatansız kişiler açısından hem bir
kimlik belgesi hem de ikamet izin belgesi sayılmaktadır. Ayrıca, YUKK uyarınca, vatansız
kişiler, “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi”ne istinaden yabancı devlet vatandaşı yabancılarla eşdeğer
sayıldığından, Pasaport Kanunu m. 18 gereği, yabancılara mahsus damgalı pasaport alabileceği
gibi, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na tabi olarak Türkiye’de çalışabilirler.
2. Mülteciler
1936 yılında Devletler Hukuku Enstitüsü tarafından yapılan tarife göre, mülteci, “vatandaşı
olduğu memlekette vuku bulan siyasi olaylar sebebiyle bu ülkeyi iradesiyle veya zorla terk etmiş
ve yeni bir devletin vatandaşlığına geçmemiş ve herhangi bir devletin diplomatik koruması
altında bulunmayan kişidir”.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen karmaşa ortamı, Rus devrimi, Osmanlı Devletinin
yıkılması, 20’nci yy. başlarında bu gelişmelere paralel yaşanan zorunlu göç hareketleri, 20’nci
yy. ortalarında çıkan İkinci Dünya Savaşı ve onun sonucu olarak başlayan göç hareketleri ile
savaş dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişilerin savaş sonrası siyasi yapısı
değişikliğe uğramış ülkelerine dönmek istememesi dolayısıyla Milletler Cemiyeti (1945 yılında
akdedilen BM Şartı ile yerini yeni kurulan BM’ye devretmiştir) nezdinde sürdürülen mülteciliğin
önlenmesi ve mültecilerin korunması çalışmaları geliştirilerek, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki
Durumuna Dair Sözleşme hazırlanmıştır. Türkiye’nin de 1961 yılında onayladığı bu Sözleşmeye
(RG., T. 05.09.1961, S. 10898) göre bir hukuki statü ifade eden mülteci; “01.01.1951’den önce
cereyan eden olaylar sonucunda; (1)ırkı, (2)dini, (3)tabiiyeti, (4) belli bir sosyal gruba
mensubiyeti, (5) siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu
için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan veya
bu korkusu nedeniyle yararlanmak istemeyen; vatansızsa, daha önceden oturduğu ülkeye
dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir” (m. 1/f. II).
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Bu maddeye göre, bir kişinin mülteci olarak adlandırılabilmesi için beş temel koşuldan
birinin gerçekleşmesinin yanı sıra, zulme uğrayacağından korkması, zulüm korkusunun haklı
olması ve ülkesi dışında bulunması gerekmektedir.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m. 61’e göre, “mülteci Avrupa’da meydana
gelen olaylar nedeniyle, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi
düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya sözkonusu korku nedeniyle dönmek istemeyen
vatansız kişiye” denir.
Uygulamada sıklıkla mülteci statüsü yerine sığınmacı tabirinin kullanıldığı görülmektedir.
Her iki kavram birbirinden farklıdır. Sığınmacının tanımını yapmak güçtür. Çünkü, kavram,
kapsamı muğlak olan sığınma kökünden türemektedir. Sığınma kavramı Uluslararası Hukuk
Enstitüsü’nün 1950 yılında Bath’daki bir toplantısında, “devletlerin kendi topraklarında veya
başka bir yerde, kendi organlarının kontrolü altında sığınma arayan kişiyi koruması” olarak tarif
edilmiştir (Özkan, 2013, s.122). Türk hukuku bakımından, YUKK yürürlüğe girmeden önce
sığınmacı olarak adlandırılan yabancılar, artık yeni Kanunda şartlı mülteci statüsü ile
düzenlenmiştir. YUKK’da isim değişikliği yapılmasına rağmen, tanım aynen korunmuştur. Buna
göre, “şartlı mülteci (eskiden sığınmacı), Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar
sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında
bulunan, oraya dönemeyen veya sözkonusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişidir”
(m. 62).
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu tarafından düzenleme altına alınan mülteci ve
şartlı mülteci statüleri arasında üç temel farklılık vardır. Bu farklardan birincisi, mülteci statüsü
Avrupa’da meydana gelen olaylar dolayısı ile tanınırken, şartlı mülteci statüsü ise Avrupa dışında
meydana gelen olaylar sebebiyle tanınmaktadır. İkincisi, şartlı mülteci statüsünde olanlara güvenli
üçüncü ülkeye yerleştirilebilme imkânı tanınmasıdır. Üçüncüsü, şartlı mülteci statüsünde
bulunanlara, güvenli üçüncü ülkeye yerleştirilmelerine kadar geçen sürede Türkiye’de ikamet
edebilmeleri için kendilerine geçici ikamet izni verilmesidir (Farklılıklara ilişkin detaylı bilgi için
bkz. Çelikel, Öztekin Gelgel, 2016, s. 24; Ekşi, 2016, s. 52).
3. Göçmenler
Ekonomik, siyasi, dini ve benzeri nedenlerle vatandaşı bulunduğu ülkeyi terk ederek
yerleşmek amacıyla başka bir ülkeye giden kişiye göçmen denilir.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 2’nci maddesine göre, bu Kanunun
uygulanmasında Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmeler ve özel kanunlardaki
hükümler saklı tutulmuştur. Yani, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenen bir
konuda Türkiye bir milletlerarası sözleşmeye taraf ise veya Türk hukukunda konu özel kanunda
düzenlenmekte ise, bu halde o milletlerarası sözleşme veya özel kanun hükümleri YUKK’tan
önce uygulanacaktır. İskân Kanunu bu bağlamda özel kanun statüsündedir. Böylece, İskân
Kanununda özel olarak düzenlenmiş konulara YUKK uygulanamayacaktır, yerine İskan Kanunu
uygulanacaktır. Göçmen statüsü ve göçmenlerin ülkeye kabulü ve yapılması gereken işlemler
YUKK’da değil İskân Kanununda düzenlenmektedir. Türk hukukunda, göçmen statüsü,
YUKK’da değil, 19.09.2006 tarih ve 5543 sayılı İskân Kanunu (RG., T. 26.09.2006, S. 26301)
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ile düzenlenmektedir. Bu Kanuna göre, göçmen, “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup
yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince kabul
olunanlardır”(İskân Kanunu m. 3/f. I, d).
Aynı Kanunda bu maddeye ilaveten, Türkiye’ye göçmen olarak kabul edilemeyecek kişiler,
Türk soyundan olmayan ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan ve Türk
kültürüne bağlı olmasına rağmen Türkiye’den sınırdışı edilenler ve Türkiye’ye gelmeleri uygun
görülmeyenler olarak ayrıca sayılmıştır (İskân Kanunu m. 4). Göçmen olarak kabul edilecekler
bakımından Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlılık koşulunun tespiti, ilgili bakanlıkların
görüşü alınarak Dış İşleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır (İskân
Kanunu m.7). Böylece, göçmen kabulü Bakanlar Kurulu’na bırakılmış olduğundan siyasi karar
gerektiren bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır (Asar, 2006, s. 326).
Göçmenler, serbest göçmen, iskânlı göçmen, münferit göçmen, toplu göçmen olarak dört
gruba ayrılmıştır. Serbest göçmenler, “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek
amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip, devlet eliyle iskân edilmelerini istememek
şartıyla Türkiye’ye kabul edilen” göçmenlerdir (İskân Kanunu m. 3/f. I, e). İskânlı göçmen, Türk
soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, özel kanunlarla yurtdışından getirilen ve [5543 sayılı
İskân Kanunu’na] göre taşınmaz verilerek iskânları sağlanan göçmenlerdir (İskân Kanunu m.3/f.
I, f). Münferit göçmen, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, ülkemize yerleşmek amacıyla
tek bir aile olarak gelen göçmenlerdir (İskân Kanunu m. 3/ f. I, g). Toplu göçmen, Türk soyundan
ve Türk kültürüne bağlı olup, iki ülke arasında yapılan anlaşmaya istinaden ülkemize yerleşmek
amacıyla toplu olarak gelen ailelerdir (Bu Kanun uygulamasında aile, karı – koca; evlenmemiş
çocuklar, ana ve babalarıyla veya başvuranlardan sağ olanıyla birlikte; evli çocuklar, evli
torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar, anne ve babasız kardeş çocuklarını ifade eder (İskân
Kanunu m. 17).) (İskân Kanunu m. 3/ f. I, ğ) .
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 2’nci maddesine göre, bu Kanunun
uygulanmasında Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmeler ve özel kanunlardaki
hükümler saklı tutulmuştur. Yani, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenen bir
konuda Türkiye bir milletlerarası sözleşmeye taraf ise veya Türk hukukunda konu özel kanunda
düzenlenmekte ise, bu halde o milletlerarası sözleşme veya özel kanun hükümleri YUKK’tan
önce uygulanacaktır. İskân Kanununda, göçmenlerin ülkeye kabulü, göçmenlerin münferit
göçmen veya toplu göçmen olup olmamasına göre ikili bir ayrım yapılarak düzenlenmiştir.
Münferit göçmenlerin kabulünü düzenleyen İskân Kanunu m.5’e göre, “Türkiye’de yerleşmek
isteyen Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı bulunan kimselerden, Türk uyruklu ve Türkiye’de
bulunan birinci veya ikinci derecedeki bir yakını tarafından referans verilen veya bulundukları
ülkedeki konsolosluklarımıza bizzat müracaat eden ve Dış İşleri ile İç İşleri Bakanlıkları
tarafından haklarında yapılacak incelemelerden sonra uygun görülerek serbest göçmen vizesi
alanlar, devletten hiçbir göçmen yardımı talep etmemeleri kaydıyla İç İşleri Bakanlığı’nca
serbest göçmen olarak kabul edilirler” (İskân Kanunu m. 5). Toplu göçmenlerin kabulünü
düzenleyen 6’ncı maddeye göre, yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar gereği Türk soyundan ve
Türk kültürüne bağlı kişilerden ülkemize gelmek isteyenler, anlaşma hükümlerine göre ve Dış
İşleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca verilecek karara istinaden serbest göçmen
olarak ülkeye kabul olunurlar.
Ülkeye kabul bakımından münferit göçmen ya da toplu göçmen olmaları bir farklılık arz
ettirmeksizin, göçmenler, Türkiye sınırlarından ülkeye giriş yaptıktan sonra, giriş noktalarındaki
göçmen kabul merkezlerinde sağlık, gümrük, idari ve nakil işlemleri tamamlanıncaya kadar
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misafir edilirler. Misafirlik süresi içinde bakım, beslenme ve barınma ihtiyaçları Kızılay
Derneğinin de yardımlarıyla Bakanlıkça karşılıksız sağlanır. Özel kanunlarla yurdumuza getirilen
iskânlı göçmenler, sınırlarımızdan yurda girdikten sonra geçici veya kesin iskânları için belirlenen
yerlerin, serbest göçmenler ise yerleştikleri yerlerin en büyük mülki amirine müracaatla kendileri
ve aile fertleri için “Vatandaşlığa Girme Beyannamesi”ni imzalayarak “Göçmen Belgesi” almaya
mecburdur. Verilecek bu göçmen belgesi, iki yıl süreyle geçerli olup, bu süre zarfında geçici
kimlik belgesi olarak da kullanılır. Bu belgede, göçmenin İskân Kanunun hangi maddesi uyarınca
yurda kabul edildiği belirtilir. Göçmen olarak kabul edilenler, gerekli işlemlerin ilgili kuruluşlarca
tamamlanmasından sonra Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınırlar. Ülkeye göçmen olarak
gelen küçükler, anne ve babalarına; anne veya babaları yoksa kan ve kayın hısımlarına bağlı
tutulurlar. Ülkeye giren ergin olmayan kimsesiz göçmenler, yaşlarına bakılmaksızın vatandaşlığa
alınırlar (İskân Kanunu m. 8).
B. Ahıska Türklerinin Yabancılık Statüsünün Belirlenmesi
Sovyet rejiminden itibaren sürekli zulme uğrayan Ahıska Türkleri, Türkiye’ye iki büyük
göç hareketi yaşamıştır. Bu hareketlerden ilki 1992 yılında çıkarılan 3835 sayılı “Ahıska
Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun” çerçevesinde; diğeri ise, 2015 yılında
aynı Kanuna dayanılarak 27.04.2015 tarihinde çıkarılan 7668 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
çerçevesinde olmuştur.
İlk göç hareketinin dayandığı 3835 sayılı “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve
İskânına Dair Kanun’a göre, “Eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde dağınık halde
yaşayan ve “Ahıska” Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek
isteyenler, en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek
yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla, serbest veya iskânlı göçmen olarak kabul olunabilirler. Bunların
kabulleri ve iskânları, bu Kanun ile 2510 sayılı İskân Kanunu [şu anda bu Kanun’un yerine 5543
sayılı İskân Kanunu yürürlüktedir] hükümlerine göre yapılır” (3835 Sayılı Kanun m. 1).
“Gayrimenkul verilerek yapılacak iskânda vali ve kaymakamlar temlikle yetkilidir. Temlik
cetvelinde, ailenin bütün fertleri eşit hisselerde belirtilir ve tapuya da temlikteki gibi tescil edilir”
(3835 sayılı Kanun m. 2).
Bu Kanun çerçevesinde, ilk olarak 1993 yılında yaklaşık 150 Ahıska Türkü ailesi iskânlı
göçmen statüsünde ülkemize getirilerek Iğdır’a yerleştirilmiştir. Her ne kadar, 3835 sayılı
Kanun’un 1. maddesinde “Ahıska Türkleri, Bakanlar Kurulunca belirlenecek yıllık sayıyı
aşmamak kaydıyla, serbest veya iskânlı göçmen olarak kabul olunabilirler” diye ifade edilmiş
olsa ve Türk devleti bunun garantisini vermiş olsa da sonraki kafileler iskânlı göçmen statüsünde
değil, kendi imkânları ile her türlü güçlüğü göze alarak serbest göçmen statüsünde gelmiştir.
Doktrinde, Kanun’da Türkiye’nin garantilediği şekilde iskânlı göçmen olarak Ahıska Türklerinin
ülkeye kabulünün sağlanmaması ve bu nedenle Ahıska Türklerinin çalışma izni, oturma izni ve
vatandaşlık gibi haklar bakımından mağduriyetinin doğduğu yönünde eleştiriler bulunmaktadır
(Ganiyeva, 2012, s. 185).
İkinci büyük göç hareketi, 3835 sayılı Kanun dayanılarak çıkarılan 27/04/2015 tarih ve
7668 sayılı “Ukrayna’da Özellikle Çatışmaların Olduğu ve Halen Riskli Bölgelerde
Bulunan Ahıska Türkü Soydaşlarımızdan Türkiye’ye Gelmek İsteyenlerden, En Zor Durumda
Olanlardan Başlamak Üzere, 2015 Yılında 677 Ailenin İskânlı Göçmen Olarak Türkiye’ye Kabul
Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”na (RG., T. 17.05.2015, S. 29358) istinaden
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yaşanmıştır. Bu Karar çerçevesinde getirilen soydaşlarımız, iskânlı göçmen statüsünde
Türkiye’de yerleştirilmişlerdir.
II. Bölüm
Ahıska Türkleri’nin Türkiye’deki Hakları ve Özgürlükleri
A. Genel Olarak
1982 tarihli Türk Anayasası’na göre, “herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” (m. 12). Dolayısıyla, Türkiye içerisinde kişilerin
temel hak ve hürriyetlerden yararlanması bakımından vatandaş ve yabancı ayrımı
yapılmamaktadır. Genel kural bu olmakla birlikte, Anayasamız, bazı temel hak ve hürriyetleri
düzenlerken, maddelerde, yalnız “Türkler” ya da “vatandaşlar” ifadeleriyle, bu temel hak ve
hürriyetlerden istisnaen yabancıların yararlanamayacağını kabul etmiştir. Ayrıca, Anayasada
çeşitli temel hak ve özgürlükler düzenlenirken, hakkın özüne dokunulmadan bazı sınırlamaların
yapılabileceği de kabul edilmektedir. Kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı ve ekonomik
nedenler dolayısıyla ancak vatandaşlar açısından getirilen sınırlamalar (m.13) yabancılar
açısından da geçerlidir. Anayasanın 16. maddesinde, yabancıların temel hak ve hürriyetleri
güvenceye kavuşturulmuştur. Bu maddeye göre, Türkiye’de yabancıların temel hak ve
hürriyetleri milletlerarası hukuka uygun olmak koşuluyla ancak kanunla sınırlandırılabilir. Bu
genel sınırlamanın yanı sıra, Türk Yabancılar Hukuku’nda kabul edilen “En aşağı iki devlet
arasında uygulanan ve ülkelerinde diğerinin vatandaşlarına aynı mahiyetteki hakları
tanımalarını ifade eden” (Çelikel, Gelgel, 2016, s. 68’den aynen alıntı) karşılıklı işlem esası;
“genellikle ikamet ticaret, gümrük ve konsolosluk sözleşmelerinde yer alan ve lehine böyle bir
hak tanınmış olan devlet vatandaşlarının, hakkı tanıyan devlet ülkesinde üçüncü devlet lehine o
konuda tanınmış olan veya tanınacak olan hakların aynından yararlanma hakkı [veren]”
(Çelikel, Gelgel, 2016, s. 70 – 71’den aynen alıntı) en çok gözetilen ulus kaydı ; “devletin,
yabancı devlet ülkesinde bulunan kendi vatandaşı gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli türdeki haklarını
ihlal eden fiillerine karşı, aynı şekilde mukabele ederek gereken kararları alması[nı]” (Çelikel,
Gelgel, 2016, s. 72’den aynen alıntı) ifade eden karşı işlem (mukabele –i bilmisil); “bir
yabancının yürürlükte olan hukuk düzenine uygun olarak kazandığı hakların o hukuk kurallarının
zaman içerisinde değişmesi halinde korunması esasına dayanan” (Çelikel, Gelgel, 2016, s.
75’den aynen alıntı) kazanılmış haklara saygı esasları çerçevesinde yabancı kişi grupları
arasında dahi bazı özel sınırlamalar getirilebileceği kabul edilmiştir.
Bu bölümde, göçmen statüsündeki Ahıska Türkleri’nin temel hak ve özgürlükleri ile onlara
getirilen sınırlamalar üzerinde durulacaktır.
B. Ahıska Türklerinin Yararlanabilecekleri Haklar ve Özgürlükler
1. Kişi Hak ve Özgürlükleri
a. Ülkeye Girme ve Yerleşme Hakkı
Uluslararası hukukta kabul edildiği üzere, her devletin egemenlik hakkına dayanarak
yabancıyı ülkeye kabul zorunluluğu olmadığı gibi devletlerin hiçbir yabancıyı ülkeye kabul
etmemesine dayanak teşkil edecek bir düzenleme de mevcut değildir. Ancak uluslararası hukuk
tarafından, devletlerin yabancıları ülkeye kabulü bir milletlerarası görev olarak görülmektedir. Bu
konuda devletlerin keyfiliğinin önüne geçmek amacıyla Devletler Hukuku Enstitüsü tarafından
pek çok kez yapılan toplantılarda, devletlerin kanunlarla ülkeye giriş – çıkış koşulları ve
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sınırlamaları konularında kanunlarla düzenlemeler yapmaları tavsiyesinde bulunmuştur (Altuğ,
1971, s. 98 vd).
Bu paralelde, Türk hukukunda yabancıların ülkeye girişi önceleri sadece Pasaport Kanunu
(RG. 24.07.1950, S. 7564) ile düzenlenmekteydi, ancak, 6458 sayılı YUKK’un yürürlüğe
girmesiyle, birlikte Pasaport Kanunu’nun pek çok hükmü ilga edilmiştir. Şu an ülkeye girişlerde
her iki Kanun birlikte uygulanmaktadır. Böylece, Türk vatandaşları ve yabancılar, İç İşleri
Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sınır kapılarından ülkeye giriş
ve çıkış yapabilirler (PK m.1). Ülkeye giriş veya ülkeden çıkış yapmak isteyen kişiler (hem
vatandaşlar hem yabancılar), sınır kapılarında (hava, kara, deniz ve demiryolu sınır kapıları)
geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerden birini ibraz etmek zorundadır (YUKK m.
5/f. I).
Her ne kadar Bakanlar Kurulu kararnamesiyle getirilmiş olsalar da Ahıska Türklerinin de
vatandaşı oldukları devlet tarafından adlarına düzenlenmiş pasaportlarını ibraz ederek, yetkili
sınır kapılarından ülkeye kabulü mümkündür. Ancak, eğer geçerli pasaportları bulunmuyorsa, bu
halde kendilerine, Türkiye’den bir kez çıkış yapmak ve geri dönmek üzere, üç aydan az olmayan
sürelerle geçerli olarak düzenlenen yabancılara mahsus B neviden pasaport verilerek,
memleketlerine gidebilmelerine imkân sağlanacaktır. Bu pasaportlar, yurt içinde İç İşleri
Bakanlığı’ndan; yurt dışında ise, İç İşleri Bakanlığı’nın talep ve tasvibi üzerine Türk
konsolosluklarından temin edilebilecektir.
Ayrıca iskânlı göçmen statüsünde ülkeye kabul edilen Ahıska Türkü göçmenler,
Bakanlıkça iskân edildikleri yerde ikamet ederler ve iskân edilmelerine karar verildiği yerde
ikamet etmek istemeyenlerin iskân hak sahipliği mahalli iskan komisyonu tarafından iptal edilir
ve bir daha iskanlı göçmen statüsüne geri döndürülmezler (İskan Kanunu m. 14).
b. Basın Özgürlüğü
1982 Anayasasının 28’inci ve 32’nci maddeleri arasında basın özgürlüğü düzenlenmiştir.
Bu özgürlük bakımından vatandaş ve yabancı ayrımı yapılmamıştır. Ancak, Anayasanın temel
hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 16’ncı maddesinde yer alan hükme istinaden
yabancılar açısından bazı sınırlamalar yapılması mümkündür. Ayrıca, Basın Kanunu’nda (RG.
25.05. 2004, S. 25504) da, yabancıların Türkiye’de süreli - süresiz yayın çıkarma hakları ve
şartları, yabancı ülkelerde basılmış eserlerin ülkeye sokulması gibi konularda sınırlamalar
getirilmiştir.
Basın Kanunu’na göre, süreli yayın, belirli aralıklarla yayınlanan gazete, dergi gibi basılı
eserler ile haber ajansları tarafından yayınlanan eserleri ifade ederken; süresiz yayın, belirli
aralıklarla yayınlanan kitap, armağan gibi yayınları ifade etmektedir (Basın Kanunu m. 2). Kanun,
süreli yayın sahiplerinin gerçek kişiler olabileceği gibi, özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi
olabileceğini düzenlerken, bunların tabiiyeti bakımından bir sınırlama getirmemiştir (Basın
Kanunu m. 6). Aynı şekilde, süreli yayınların sorumlu müdürlerinin de Türk vatandaşı olmasını
zorunlu kılmamış, eğer sorumlu müdür atanan kişinin tabiiyetinde olduğu devlet ile Türkiye
arasında karşılıklılık varsa, sorumlu müdürlerin yabancı olmasına da izin vermiştir (Basın Kanunu
m. 5).
Basın Kanunu’nun 25’inci maddesine göre, yabancı ülkelerde basılan eserler (süreli veya
süresiz) Türkiye’de de yayınlanabilir ve dağıtılabilir ancak, bu eserlerin aynı maddede belirtilen
suçları içermemesi gerekmektedir.
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Matbaalar Kanunu’na (RG. T. 24.07.1950, S. 7564) göre de, yabancıların, Türkiye’de
matbaa kurabilmesine ve bu matbaalar aracılığıyla yayıncılık yapmasına izin verilmiştir.
c. Toplantı Hak ve Özgürlükleri
ca. Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü
1982 Anayasasının 33’üncü maddesinde, vatandaş ve yabancı ayrımı yapılmaksızın
herkese “… önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma
hürriyeti” tanınmıştır. “Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması
sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir” (m. 33/ f. III). “Dernek kurma hürriyetinin
kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir” (m. 33/ f. IV).
5253 sayılı Dernekler Kanunu (RG., T. 23.11.2004, S. 25649), fiil ehliyetine sahip her
gerçek ve tüzel kişinin vatandaş veya yabancı olması fark etmeksizin ve önceden izin alması
gerekmeksizin Türkiye’de dernek kurabileceğini kabul etmiştir (m. 3). Ancak, Türk Medeni
Kanunu’na (RG., T. 08.12.2001, S. 24607) göre, “Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan
yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler” (m. 93).
Dernek kurmak isteyen Türk vatandaşlarının fiil ehliyetine sahip olup olmadığı Türk Medeni
Kanunu’na göre belirlenirken; yabancı devlet vatandaşlarının fiil ehliyeti Milletlerarası Özel
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (RG., T. 12.12.2007, S. 26728) m. 9 gereği, kendi milli
hukukuna göre yani vatandaşlığında olduğu devletin hukukuna göre belirlenecektir. Böylece,
Türkiye’de yerleşik bir Ahıska Türkü, kendi milli hukukuna göre fiil ehliyetine sahipse, bu
takdirde, Türkiye’de dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.
Derneklerden hariç olarak, Vakıflar Kanunu (RG., T. 27.02.2008, 26800) bakımından,
yabancılar, Türkiye’de hukuki ve fiili karşılıklılık esasına göre yeni vakıflar kurabilir (m. 5/ f.
IV). Yani, eğer vatandaşlığında oldukları ülke ile Türkiye arasında hukuki veya fiili bir
karşılıklılık söz konusuysa, bu takdirde Ahıska Türkleri Türkiye’de vakıf kurabilirler.
Kurucularının çoğunluğunun Ahıska Türkü olduğu vakıflar Türk hukuku bakımından yabancı
vakıf sayılacak ve Tapu Kanunu m. 35 ve 36’ya göre taşınmaz mal edinebilecektir.
cb. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
1982 Anayasasına göre, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” (m. 34/f. I). “Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir” (m. 34/f.
II). Anayasada toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı hem Türk vatandaşlarına hem de
yabancılara tanınmıştır. Ancak, genel sınırlama sebepleri yanında bu maddede ayrıca kamunun
üstün menfaatinin korunmasının gerektiği hallerde, kanunlar vasıtasıyla bu hakkın
kullanılmasının sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, maddenin son fıkrasında “toplantı
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller[in]
kanunda gösteril[eceği]” de düzenlenmiştir. Bu fıkraya istinaden çıkarılan “Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Hakkında Kanun” (RG., T. 08.10.1983, S. 18185) ile, vatandaş – yabancı ayrımı
yapılmaksızın herkesin, önceden izin almasına gerek olmaksızın silahsız ve saldırısız olarak,
kanunların suç saymadığı belirli amaçlar için toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine imkan
verilmiştir (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun m. 3 /f. I). Ancak, yabancıların bu

AHISKA TÜRKLERİ’NİN YABANCILIK STATÜSÜ VE TÜRKİYE’DE SAHİP OLDUKLARI… • | • 61

hakkı kullanması, İç İşleri Bakanlığı’ndan izin almaları gerekmektedir (Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Hakkında Kanun m. 3/f. II).
Yabancıların ayrıca bu Kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde
topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşımaları için
toplantının yapılacağı mahallin en büyük mülkî idare amirliğine toplantıdan en az kırk sekiz saat
önce özel olarak bildirilmesi koşuluna bağlanmıştır (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında
Kanun m 3 /f. II). Nihai olarak toplantı ya da gösteri yürüyüşünün düzenlenebilmesi için,
Kanunun 10’uncu maddesine göre, “… düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları
bir bildirim, toplantının yapılmasından en az kırk sekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde,
toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa…” verilmesi
gerekmektedir. Bu bildirim yükümlülüğü de hem Türk vatandaşlarını hem de yabancıları
kapsamaktadır. Kanun maddesinde “herkes” gibi vatandaş ve yabancıları kapsayan ifadeye yer
verilmemiştir ancak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanuna ek Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in düzenleme kurulunda bir
yabancının varlığı halinde bildirime eklenecek belgelere özel düzenleme getiren 5’inci
maddesinden, yabancıların da Kanunun 10’uncu maddesi bakımından bildirim yükümlülüğü
altında olduğu çıkarılmaktadır.
d. Kişi Dokunulmazlığı
1982 Anayasasının 19’uncu maddesinin ilk fıkrasında vatandaş ve yabancı ayrımı
yapılmaksızın herkesin kişi hürriyeti ve güvenliği teminat altına alınmıştır. Ancak, sonraki
fıkrada, kişi hürriyeti ve güvenliği teminatının istisnaları sıralanmıştır. Sınır dışı etme ve
suçluların iadesi de bu istisnalardan ikisini oluşturmaktadır.
da. Sınır Dışı Etme
Sınır dışı etme, devletin egemenlik yetkisine dayanarak yabancıları ülke sınırlarından dışarı
çıkarmasıdır. YUKK’a göre, yabancılar sınır dışı etme işlemi ile menşe ülkesine, transit gideceği
ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir (m. 52/f. I). YUKK’a göre, “5237 sayılı
kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler; terör
örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya
destekleyicisi olanlar; Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı
bilgi ve sahte belge kullananlar; Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan
yollardan sağlayanlar; kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit
oluşturanlar; vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler;
ikamet izinleri iptal edilenler; ikamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul
edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler; çalışma izni
olmadan çalıştığı tespit edilenler; Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini
ihlal edenler; hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit
edilenler; uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan,
başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri
çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında
verilen son karardan sonra bu kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı
bulunmayanlar; ikamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den
çıkış yapmayanlar; uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle
ilişkili olduğu değerlendirilenler ile kamu düzeni ve milli güvenlik açısından tehlikeli olduğu
düşünülen, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru
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sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında” sınır dışı etme işlemi
uygulanabilir (YUKK m. 54/ f. I, II). Her ne kadar sınır dışı etme sebeplerine sahip olsalar da
YUKK bazı kişilerin sınır dışı edilemeyeceğini de açıkça düzenlemektedir. Bu kişiler, “sınır dışı
edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye
maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar [(non-refoulment prensibi)]; ciddi sağlık
sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler; hayati tehlike arz
eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı
bulunmayanlar; mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları;
tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları”dır.
Sınır dışı etme kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen talimat üzerine
veya re’sen Valiliklerce alınır (YUKK m. 53/f. I). Karar, gerekçeli olarak hakkında sınır dışı
etme kararı alınan kişiye ya da yasal temsilcisine veya avukatına (avukatla temsil edilmiyorsa,
kendisi veya varsa yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulü hakkında bilgilendirilir) tebliğ
edilir (YUKK m. 53/f. II). Hakkında sınır dışı etme kararı verilen kişi, kaçma ya da kaybolma
riski bulunmayan, yasal giriş – çıkış usullerini ihlal etmeyen, kamu düzeni, kamu güvenliği ve
sağlığı açısından engel hali bulunmayan bir kişi ise, sınır dışı etme kararında kendisine verilecek
en az on beş gün en çok otuz günlük sürede ülkeden çıkması için davet edilir (YUKK m. 56/f. I),
kendisine “Çıkış İzin Belgesi” düzenlenerek verilir (YUKK m. 56/f. II). Makul bir gerekçesi
olmaksızın bu süre içerisinde ülkeyi rızaen terk etmeyen yabancılar hakkında idari gözetim
yaptırımı uygulanır ve ülkeden sınır dışı edilirler (YUKK m. 57 vd.). Eğer yabancı kişi, terke
davet edilemeyecek bir kişi ise, o halde süre tanınmaksızın derhal sınır dışı etme kararı uygulanır
(YUKK m. 56/f. I).
Türk hukuku bakımından, sınır dışı etme işlemi, bir idari işlemdir. Hakkında sınır dışı etme
kararı verilen yabancı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine dava
açabilir, dava açan yabancı bu hususu kararı veren makama bildirmekle yükümlü tutulmuştur.
Mahkeme on beş gün içinde davayı sonuçlandırır. Eğer yabancı kişi, terör örgütü bağlantısı
dolayısıyla veya milli güvenlik ve kamu düzenini ihlal eden davranışları nedeniyle sınır dışı
edilmiyorsa, dava açılması, sınır dışı etme işlemini durdurur (YUKK m. 53/f. III).
Her ne kadar içindeki zor durumdan kurtarılmak adına özel kanunlarla Türkiye’ye
getirilmiş olsalar da, Ahıska Türkü göçmenler hakkında da eğer şartları varsa, sınır dışı etme
kararı alınıp uygulanabilir.
db. Suçluların İadesi
Suçluların iadesi, işlediği suç belirli bir devletin yargı yetkisi içinde olan şahsın, ülkesinde
bulunduğu devlet tarafından yargı yetkisini haiz olan devlete verilmesini ifade etmektedir (Artuk,
Gökçen, Yenidünya, 2002, s. 339- 340). 2016 yılına kadar Türk Hukukunda suçluların iadesi
kurumu TCK m. 18 ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi hükümleri birlikte
yürütülmekteydi. 2016 yılında yürürlüğe giren 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli
İşbirliği Kanunu (RG., T. 05.05.2016, S. 29703) ile TCK’nın suçluların iadesine ilişkin 18’inci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut durumda, suçluların iadesi artık 6706 sayılı Kanun ile
birlikte SİDAS hükümlerine göre yürütülecektir.
6706 sayılı Kanuna göre, “Yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında adlî merciler
tarafından ceza soruşturması veya kovuşturması başlatılan ya da mahkûmiyet kararı verilen bir
yabancı, talep üzerine, soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlandırılabilmesi ya da hükmedilen
cezanın infazı amacıyla talep eden devlete iade edilebilir” (m. 10/f. I). İade talebinin kabul
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edilebilir olması için, soruşturma veya kovuşturma aşamasındaki suçların hem talep eden devlet
hukuku hem de Türk hukuku bakımından üst sınırı bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı
cezayı gerektiren bir suç olması; hakkındaki mahkûmiyet kararı kesinleşmiş suçların,
hükmolunan cezanın en az dört ay hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerekir (m. 10/f. II). Ayrıca,
iadesi istenen kişinin birden fazla suçu varsa ve bunlardan bazılarının cezası yirmi dört aydan
kısaysa dahi, suçlar birlikte iadeye konu edilebilir (m. 10/f. II). “Aynı kişi hakkında birden fazla
devlet tarafından iade talebinde bulunulması hâlinde, suçların ağırlığı ve işlendiği yer, taleplerin
geliş sırası, kişinin vatandaşlığı ve yeniden iade edilme ihtimali gibi şartlar dikkate alınarak, iade
taleplerinden hangisinin öncelikli olarak işleme alınacağı Merkezî Makam (bu Kanun bakımından
merkezi makam Adalet Bakanlığıdır (m. 2/f. I, b)) tarafından belirlenir” (m. 10/f. III). “İade
hâlinde, kişi ancak iade kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya kişinin
mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir” (m. 10/f. IV).
Bu Kanun bakımından Anayasa’da yer verilen vatandaşın iade edilemeyeceği prensibi
aynen kabul edilmiş, ayrıca iadesi halinde “kişinin ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, belli bir
sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle bir soruşturma veya kovuşturmaya
maruz bırakılacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence veya kötü muameleye maruz
kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri…” bulunuyorsa; “iadesi talep edilen kişi hakkında,
talebe konu fiil nedeniyle daha önce Türkiye’de beraat veya mahkûmiyet kararı verilmiş [ise],
iade talebinin, ölüm cezası veya insan onuru ile bağdaşmayan bir ceza gerektiren suçlara ilişkin”
ise, yine suçlunun iade edilmeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır (m. 11). Bu hallerden başka,
iadeye esas suç, “…düşünce suçu, siyasî suç veya siyasî suçla bağlantılı bir suç niteliğinde [ise],
sırf askerî suç niteliğinde [ise], Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir
Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenm[iş ise],
Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç [ise], zamanaşımı veya affa uğramış [ise],” iade
talebi kabul edilemez.
Kanunun 17’nci maddesi uyarıca, “kişi, iadeye rıza göstermesi hâlinde normal iade usulü
uygulanmadan talep eden devlete iade edilebilir”. İade yargılamasını yapmakla görevli ağır ceza
mahkemesince kişiye, Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen haklarıyla birlikte rızaya dayalı
iadenin mahiyeti ve hukukî sonuçları anlatılarak, rızaya dayalı iade usulünü kabul edip etmediği
sorulur. Eğer kişi, rızaya dayalı iadeyi kabul ediyorsa, Mahkeme, bu Kanun ve Türkiye’nin taraf
olduğu milletlerarası andlaşma hükümlerine göre iade talebinin kabul edilebilir olup olmadığı
yönünden incelemesi yaparak kararını verir. Bu karara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Kararın
kesinleşmesi üzerine iade evrakı Merkezî Makama (Adalet Bakanlığı’na) gönderilir. Bu şekilde
verilen iade kararının yerine getirilmesi, Merkezî Makamın onayına bağlıdır. Eğer kişi, rızaya
dayalı iadeyi kabul etmiyorsa, o halde, ağır ceza mahkemesi tarafından yargılaması yapılarak,
“iade şartlarını bu Kanun ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümlerine göre
inceleyerek iade talebinin kabul edilebilir olup olmadığına karar verir” (m. 18/f. I). Mahkemenin
iade kararına karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yargıtay bu başvuruyu üç ay içinde
sonuçlandırır. Kararın kesinleşmesi hâlinde iade evrakı karar ile birlikte Merkezî Makama
gönderilir (m. 18/f. IV). İadenin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, bu kararın
infazı, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın
onayına bağlıdır. Merkezî Makam, iade talebinin kabul veya reddine ilişkin kararı talep eden
devlete ve iadesi istenilen kişiye tebliğ eder (m. 19).
Türk hukuku bakımından suçluların iadesine ilişkin diğer düzenleme ise, 1959 yılında
yürürlüğe giren, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesidir (RG., T. 26.11.1959, S. 10365).
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SİDAS’a göre, suçluların iadesi konusunda, suçun niteliği ve cezanın süresi açısından iade talep
eden devlet ve iade yükümlüsü devlet yasalarına uygunluğun bulunması aranmaktadır.
Sidas’a göre, iade kapsamı dışında kalan haller şöyle sıralanmaktadır; iadesi istenilen kişi,
kendisinden iade istenilen devletin vatandaşı olmamalıdır (“vatandaş iade edilmez” prensibinin
yansımasıdır); niteliği itibariyle suç iade edilmeyi gerektirir bir suç olmalıdır (devlet başkanına
karşı suçlar, anarşizm, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar çak kaçırma gibi suçlar siyasi suç
sayılmadığından ve ceza hukuku bağlamında suç teşkil etmeyen askeri suçlar, iki devlet arasında
karşılıklılık ilkesi gereği uygulanma kabiliyeti yoksa vergi, resim, kambiyo ve gümrük
mevzularına ilişkin suçlar Sözleşme kapsamı dışındadır). Bunlardan başka, suç, kendisinden iade
istenilen devlette kısmen ya da tamamen işlenmişse (m. 7), kendisinden iade istenilen devlet suça
karşı adli bir takibat başlatmışsa (m. 8), takibat sonuçlanmış, iadesi talep edilen kişi hakkında
nihai karara hükmedilmişse (m. 9), kendisinden iade istenilen devlet kanunlarına göre suç veya
ceza zamanaşımına uğramışsa (m. 10), iade talep eden devlette o suç idam gibi daha ağır bir
cezayı gerektiriyorsa (m .11) iade talebinin reddi gerekecektir.
6706 sayılı Kanunda yer verilen iade süreci (yargılama vd. işlemler) SİDAS kapsamında
istenilen bir iade talebinde de uygulanacaktır. İki düzenleme birbirini bu şekilde eksik yönlerden
tamamlayarak aynı anda yürürlükte olacaktır.
2. Sosyal ve Ekonomik Hak ve Özgürlükleri
a. Çalışma Hakkı
Pek çok temel hak ve özgürlükte olduğu gibi çalışma özgürlüğünde de vatandaş ve yabancı
ayrımı yapılmaksızın anayasal teminat sağlanmıştır. Çalışma özgürlüğünü düzenleyen 1982
Anayasasının 48’inci maddesine göre, “Herkes, dilediği alanda çalışma … hürriyet[…]ine
sahiptir.” Anayasanın çalışma özgürlüğünü düzenleyen maddesinde bu özgürlüğün kullanımını
sınırlayan özel bir düzenleme bulunmadığından, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına
ilişkin genel hükümler (Anayasa m. 13, 16) uygulanacak, böylece özellikle yabancıların çalışma
özgürlüğü sınırlandırılırken, bu sınırlandırmanın, hakkın özüne dokunulmadan, “Anayasanın
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük
ilkesine aykırı” olmadan, milletlerarası hukuka uygun olarak ve ancak kanunla yapılması
gerekecektir.
Türk Hukuku bakımından, “yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu
yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemek” üzere 2003 yılında 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (RG., T. 06.03.2003, S. 25040) çıkarılmıştır. Bu
Kanunda, yabancılara çalışma izninin tek bir merkezden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından verilmesi öngörülmüş, çalışma izinleri hakkında 1/80 sayılı Türkiye – Avrupa
Toplulukları Ortaklık Konseyi Kararındaki (Kararın tam metni için bkz.
http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/okk_tur.pdf (ET. 05.04.2017)) hususlar dikkate
alınmıştır.
4817 sayılı YÇİHK, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun (RG., T. 13.08.2016, S.
29800) yürürlüğe girmesi ile ilga olmuştur. Bu Kanunun hazırlanmasına etki eden hususlar,
Kanunun
genel
gerekçesinde
(Genel
gerekçenin
tam
metni
için
bkz.
http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0727.pdf, ET. 01.03.2017) özetle; YÇİHK döneminde
yabancıların çalışma izni başvurularında meydana gelen artış ve ülkeye göç eden yabancıların
vasfında meydana gelen gelişmeye paralel olarak, izin için başvurulan işlerin ikincil iş gücü
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piyasalarında düşük vasıflı işlerden artık birincil iş gücü piyasalarında yüksek vasıflı işlere
dönüşmesi dolayısıyla yeni düzenlemelere duyulan ihtiyaç olarak açıklanmıştır.
Uluslararası İşgücü Kanunu, “Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan,
bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj
yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet
sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya
çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri” kapsamaktadır (UİK m. 2).
Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın
Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır (m. 6/f. II). Ancak, istisnaen diğer kanunlarda
ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde
çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancıların, UİK’a göre çalışma izni almadan
çalışması ya da çalıştırılabilmesi mümkündür (m. 6/ f. III).
Çalışma izni başvurusu, yurtiçinde doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
(UİK m.8’e göre, bazı meslekler (örneğin, sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim
hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı )bakımından çalışma izninden evvel ön izin alınması şart
koşulmuştur, bu hallerde ön izin alındıktan sonra ancak çalışma izni başvurusu yapılabilecektir)
yapılabileceği gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmak üzere, nitelikleri ve
görev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen yetkili aracı
kuruluşlara da yapılabilir. Yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları, Bakanlığına
sunulmak üzere diplomatik temsilciliklere yapılır (m. 7/f. I). Çalışma izni, bu Kanuna göre
belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından verilir (m. 6/f. I). Çalışma izni başvurularında eksik bilgi ve belge olması halinde,
eksiklikler tamamlanıncaya dek başvurular ertelenir. Erteleme süresi, gecikmenin mücbir
sebepten kaynaklandığının resmi makamlarca ispatlandığı haller haricinde en fazla otuz gündür.
Bu sürenin sonunda tamamlanmayan eksiklikler halinde başvurunun reddine karar verilecektir
(m. 7/f. VII). Eksiksiz yapılan başvurular en çok otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır (m. 7/
f.VIII).
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, “uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan, yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi
yeterli görülmeyen, diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan, Bakanlıkça belirlenen
değerlendirme kriterlerini karşılamayan”, 6458 sayılı Kanunun 7’nci maddesine göre Türkiye’ye
girişine izin verilmeyen, 15’inci maddesine göre vize alması mümkün olmayan ve 54’üncü
maddesine göre hakkında sınır dışı etme kararı verilmesi gereken yabancılardan olduğu İçişleri
Bakanlığınca bildirilen yabancılar tarafından yapılan, “kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu
sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan, Dışişleri
Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya
diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan, kanuni süresi içinde
yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan” başvurular reddedilir (m. 9).
Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı
YUKK’un 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Yurt dışından yapılan başvuruya
istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren
altı ay içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır, gelmeyen yabancının çalışma izninin iptaline karar
verilecektir. İstisnaen, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan
haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri; iş piyasasındaki
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durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür
koşullarının gerekli kıldığı hâllerde, belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri,
belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla sınırlandırılabilir (UİK m. 12).
Bu genel kaidelerden ayrık olarak, Türk hukukunda Türk soylu yabancıların çalışması,
“2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun” (RG.,
T. 29.09.1981, S. 17473) ile düzenlenmiştir. Ahıska Türkleri de Türk soyundan ve Türk kültürüne
bağlı göçmen niteliğinde yabancılar oldukları için, Türkiye’de çalışmaları bu Kanun hükümlerine
tabidir. Bu Kanuna göre çalışma izni alan Türk soylu yabancılar, yukarıda sayılan yasaklama ve
sınırlamalara tabi olmadan Türkiye’de çalışabileceklerdir. Bu Kanun ile, “Türkiye’de ikamet eden
Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk
Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde
bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine olanak” sağlanmaktadır (m. 1). Dolayısıyla,
bu Kanun ve Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre, Türk soylu yabancılar, özel kanunlarda
aranılan koşulları sağlamaları halinde, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve
kuruluşların olumlu görüşleri doğrultusunda, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma
izni alabileceklerdir (m. 3).
2527 sayılı Kanun’un Yönetmeliği’nde (RG., T. 14.01.1983, S. 17928) Türk soylu
yabancılara çalışma izni verilmesinin koşulları sayılmıştır. Yönetmeliğe göre Türk soylu
yabancıların çalışma izni alması için, “İçişleri Bakanlığınca kendilerine ikamet izni verilmiş
olmak; belirli meslek ve sanatlar için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşıdığını yetkili Türk
makamlarından alacağı belgelerle kanıtlamış olmak; eğitim durumunu gösteren yabancı okul
veya fakültelerden verilmiş diplomalarının denkliğini Milli Eğitim Bakanlığına onaylatmış
bulunmak; o mesleği yapmasında güvenlik açısından herhangi bir sakınca bulunmamak ve
durumu Bakanlar Kurulunca tes[p]it edilmiş esaslara uygun olmak; yabancılar için açılacak özel
kütüklerde nüfus kayıtlarını tesis ettirdiğini belgelendirmek; mesleki kuruluşlara kayıtlı olmanın
zorunlu bulunması halinde üyeliğini belgelendirmek; yabancı ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık
veya dengi belgelerin Çıraklık Kurulunun görüşü alınarak denkliğine Milli Eğitim Bakanlığınca
karar verilmiş olmak” gerekmektedir (m. 3/f. I).
Yönetmeliğe göre, çalışma izni alan Türk soylu yabancılar, izinlerinin geçerli olduğu süre
içerisinde sadece yabancıların yapabileceği meslek, sanat ve işlerle değil, ayrıca, özel kanunlarda
sadece Türk vatandaşlarına hasredilen meslek, sanat ve işlerde (avukatlık, doktorluk, hemşirelik,
mühendislik, kamu görevine girme gibi) de çalışabileceklerdir (Yönetmelik m.11). Bunun yanı
sıra, Türk soylu yabancıların meslekleri icra etmeleri ve bu faaliyetleri icra edebilecekleri büro,
yazıhane, muayenehane gibi işyerlerini açmaları da Türk vatandaşları ile aynı koşullara tabidir
(Yönetmelik m. 14). Kanuna göre, Türk soylu yabancıların çalışamayacağı tek alan Türk Silahlı
Kuvvetleri ve güvenlik teşkilatıdır (2527 sayılı Kanun m. 1; Yönetmelik m.11).
Bu Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalışma izni alıp kamu görevine giren
Türk soylu yabancıların, aynı görevdeki Türk vatandaşları gibi siyasi hiç bir hakları yoktur.
Bunlar herhangi bir siyasi partiye üye olamazlar. Seçimlerde oy kullanamazlar. Siyasi Partiler
lehinde veya aleyhinde propaganda yapamazlar; bu amaca yönelen çalışmaların hiç bir kademe
ve aşamasında görev alamazlar (Yönetmelik m. 17). Ancak, çalıştıkları iş kollarına özgü meslek
örgütlerine (odalar, sendikalar gibi) üye olabilirlerken (Yönetmelik m.18), bunların yönetim veya
denetim organlarında görev alamazlar (Yönetmelik m.9/f. III).
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b. Sosyal Güvenlik Hakları
Uluslararası İşgücü Kanunu çerçevesinde, yabancı istihdam eden işverenler ile süresiz veya
bağımsız çalışma izni alarak Türkiye’de çalışan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni
muafiyeti kapsamındaysa çalışmanın fiilen başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya
çalışma izni muafiyetinin sona ermesini gerektirecek halleri on beş gün içerisinde Bakanlığa
bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, çalışma izni alarak veya muafiyetten yararlanarak çalışan
yabancılar ile bunları istihdam eden işverenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
5510 sayılı Kanun’da genel sağlık sigortasının düzenlendiği maddede, “… ikametgahı
Türkiye’de olan kişilerden; … d) mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni
almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
kişiler genel sağlık sigortalısı sayılır” (m. 60). Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik
olma durumu bir yılı aşmadıkça, genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık
sigortalısı sayılmaz (m. 52). Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescilini
düzenleyen aynı Kanunun 61’inci maddesine göre, “… Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı
geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel
sağlık sigortalısı sayılır” (m. 61/f. I, c).
İstihdam edilen Ahıska Türkü göçmenler bu şekilde sosyal güvencelerden
yararlanabilecekken, herhangi bir yerde istihdam edilmeyenleri Ahıska Türklerinin göçmen
olarak ülkeye getirildiği 3385 sayılı Kanun ile İskân Kanunu hükümlerine istinaden, ayrılacak
ayrı bir bütçe ile kendilerine asgari geçimlerini sağlayacak kadar gelir bağlanacak ve diğer sağlık
yardımları ile diğer sosyal giderleri gibi sair ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanacaktır.
c. Mülkiyet ve Miras Hakları
1982 Anayasasının 35’inci maddesine göre, “herkes, mülkiyet ve miras haklarına
sahiptir”. Anayasanın aynı maddesine göre, toplum yararına aykırı biçimde kullanılamayacak
olan mülkiyet hakkı, ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabilecektir. Mülkiyet
hakkı sahibinin bu haktan yararlanmasını toplum yararı ile sınırlayan Anayasa, bu noktada kamu
yararına dayanma ve kanunla düzenlenme koşullarına bağlayarak keyfiliğin de önüne geçmeyi
hedeflemektedir. Yabancılar açısından mülkiyet ve miras haklarına getirilecek sınırlamalar bu
maddedeki özel sınırlamalar ile kısıtlı değildir. Anayasanın temel hak ve özgürlüklerin
sınırlandırılmasına ilişkin genel kuralı çerçevesinde öngörülen sınırlama koşulları burada da
geçerlidir.
Yabancı kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde
düzenlenmiştir. Tapu Kanunu hükümleri bakımından Türk soylu yabancılar ile diğer yabancılar
arasında taşınmaz mal edinme bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Türk soylu yabancılar
da diğer yabancılar ile aynı koşullar altında Tapu Kanunu m. 35’e göre taşınmaz mal edinecektir.
Tapu Kanunu m. 35 çerçevesinde bir yabancı gerçek kişinin Türkiye’de taşınmaz mal
edinebilmesi için gerekli olan koşullar; yabancının, uluslararası ikili ilişkileri ve ülke
menfaatlerini dikkate alarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerden birinin vatandaşı
olması; kanunlarda öngörülen sınırlamalara uyulması; askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik
bölgeleri ile stratejik öneme sahip bölgelere ilişkin özel yasaklama ve sınırlamalara uyulması;
yabancı gerçek kişinin Türkiye’de edindiği taşınmaz mallar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki
sınırlı ayni hakların toplam miktarının kişi başına ülke genelinde otuz hektarı aşmaması
(Bakanlar Kurulu gerekli hallerde bu miktarı iki katına çıkarmaya yetkilidir); yabancılar
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tarafından edinilen taşınmaz mallar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların
toplamının, o ilçe yüzölçümünün %10’unu aşmaması; ülke menfaatleri dikkate alınarak Bakanlar
Kurulu tarafından yabancı kişilerin taşınmaz mal veya sınırlı ayni hak edinimine ülke, kişi,
coğrafi bölge, süre, sayı, tür, nitelik, yüzölçüm vb. unsurlar bakımından sınırlama, kısmen
durdurma, tamamen durdurma veya yasaklama getirilmemiş olması ve nihayet, yabancının satın
aldığı taşınmazın yapısız taşınmaz olması halinde, taşınmazda uygulanacak projenin iki yıl
içerisinde ilgili bakanlığın onayına sunması, bakanlığın projenin yürütülmesine ilişkin bir
başlama ve bitiş süresi öngörmesi, bu projenin taşınmaz kütüğüne gönderilerek ilgili hususların
beyanlar hanesine kaydedilmesidir.
Satın alma yolu hariç yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinme yollarından biri de bu
taşınmaz malın kendisine miras yolu ile intikal etmesidir. Yabancıların miras yolu ile taşınmaz
mal edinmesi de Tapu Kanunu m. 35’te yer alan ve yukarıda sayılan şartlara tabidir. Yani ,ister
satın alma yolu ile ister miras yolu ile olsun, yabancının Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi Tapu
Kanunu m. 35/f. I’deki koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Ayrıca, bu madde bakımından,
miras yolu ile taşınmazın intikalinin kanuni miras ya da ölüme bağlı tasarruf yolu ile olup
olmaması arasında da bir fark gözetilmemiştir. Ne var ki, 35. maddenin son fıkrasına göre; “Bu
madde hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve
idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri
gerçekleştirilmeyenler ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlamalar dışında miras
yoluyla edinilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı
geçmeyen süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir
ve bedeli hak sahibine ödenir”. Yani, taşınmaz mal, m.35/f. I’deki koşullara uyulmazksızın miras
yolu ile intikal ediyorsa, Maliye Bakanlığı tarafından malik olan yabancıya malın tasfiyesi için 1
yıllık süre verilecektir. Malik tarafından verilen süre içerisinde tasfiye işlemi yapılmazsa, bu
halde, Maliye Bakanlığı re’sen malı tasfiye edecek, bedeli hak sahibine ödeyecektir (Çelikel,
Gelgel, 2016, s. 315).
Ahıska Türkleri iskanlı göçmen oldukları için İskan Kanunu çerçevesinde kendilerine iskan
edilecekleri taşınmazları teslim edilmekte, bu taşınmazların mülkiyeti de iskan politikası
çerçevesinde kendilerine geçirilmektedir. Burada, Tapu Kanunu m. 35’de yer alan sınırlamalar
önem arz etmemektedir. Ancak, bu göçmenlerin daha sonraki aşamalarda, Türkiye’de bir
taşınmaz mal edinmek istemeleri halinde, o an itibariyle Türk vatandaşlığına henüz
geçmemişlerse, Tapu Kanunun 35. Maddesinde yer alan sınırlamalar çerçevesinde taşınmaz mal
edinmeleri mümkün olacaktır.
3. Siyasal Haklar
Bireylerin devlet yönetimine katılmasını ve onu denetlemesini ifade eden siyasal haklardan
yararlanma bakımından Anayasada vatandaş ve yabancı ayrımı yapıldığı görülmektedir. Bu
haklar birebir devletin egemenliğine katkıda bulunmaya yarayan haklar olduklarından,
Anayasanın sadece vatandaşlara bu haklardan yararlanma yetkisi vermesi olağandır. Siyasal
haklardan olan, “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”, siyasi parti kurma ve üyelik
hakkı, yurt savunmasına katılma hakkı, sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş siyasi haklar
olup; dilekçe hakkı (bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakları ile birlikte olarak) ise
Türk vatandaşları ile birlikte karşılıklılık şartına bağlı olarak Türkiye’de usulüne uygun ikamet
etmekte olan yabancılara; vergi ödevi ise Türk ve yabancı ayrımı yapılmaksızın herkese
tanınmıştır.
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Siyasal haklardan yararlanma bağlamında, Türk soylu yabancılar açısından, çalışma
hakkında olduğu gibi bir pozitif ayrımcılık yapılmamıştır. Göçmen niteliğindeki bu kişiler, diğer
yabancılarla eşdeğer tutularak çoğu siyasal haktan yararlanmalarına izin verilmemiştir. Ahıska
Türkleri de, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı göçmenler oldukları için ve göçmenlere genel
itibariyle siyasal haklar tanınmadığı için, Türkiye’de ikamet ettikleri sürelerde çoğu siyasal
haklardan yararlanmaları mümkün değildir. Bu kişiler sadece siyasal haklar kategorisinde yer
alan, herkese tanınan vergi ödevi ve Türkiye’de ikamet hakkında sahip yabancılara tanınan
dilekçe hakkı ile Türk soylu yabancılara tanınan kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
Sonuç
İlk olarak 1992 yılında çıkarılan 3835 sayılı Kanun çerçevesinde ülkeye kabul edilen Türk
soyundan ve Türk kültürüne bağlı olan Ahıska Türkleri, iskanlı göçmen statüsünde yabancılardır.
Bu kişiler Anayasa’da izin verilen bazı haklardan Türk vatandaşları ile aynı koşullarda
yararlanabilecekleri gibi bazı haklardan da mahrum bırakılmışlardır.
İlk gelen göçmen kafilelerine nazaran son gelen kafilelerin iskânlı göçmen statüsünde
ülkeye kabulü ve yerleştirilmeleri, ikamet izinleri, çalışma izinleri gibi konular bakımından
geçmişte yaşanılan sıkıntıların tekrar yaşanmasının önüne geçilmesini sağlamıştır. İlerleyen
dönemlerde vatandaşlık hakkının verilmesi ile hal hazırda temel hak ve hürriyetlerine getirilen
sınırlamalar ile hak mahrumiyetleri de son bulacaktır. Çalışmamızda incelediğimiz üzere Ahıska
Türklerinin sahip oldukları haklar arasında sadece çalışma hakkı bakımından Türk vatandaşları
ile neredeyse aynı görülmektedirler. Geçimlerini sağlayacak kadar kazanç elde etmelerini temin
edecek olan çalışma hakkı bakımından ayniyeti belirten, özellikle, Türk Soylu Yabancıların
Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin 2527 sayılı Kanun’dur. Bu Kanun ile Türk soylu
yabancılara çalışma alanında Türk vatandaşları ile eşit haklar getirilmesi, soydaşlarımızın çalışma
hayatında daha aktif ve birincil derecede vasıflı işlerde çalışma hakkına kavuşması bakımından
önem arz etmektedir.
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YURTLARINDAN GÖÇ ETTİRİLEN AHISKA TÜRKLERİNİN YAŞADIĞI
SORUNLAR: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ
PROBLEMS OF DISPLACED AHISKA TURKS: THE CASE OF KAZAKHSTAN
Osman AĞIR
Özet
İnsanların yaşam alanlarının değişmesi anlamına gelen göç olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Türk
toplumu açısından ise göç Orta Asya’dan beri varlığında derinden hissettiği ve uyguladığı bir kavramdır.
Ahıskalı Türkler hemen Türkiye’nin yanı başında, Gürcistan sınırları içerisindeki Ahıska bölgesinde
yaşamakta iken 1944 yıllında Stalin tarafından sınır güvenliği bahanesiyle yurtlarından Orta Asya’ya zorla
ve çetin koşullarda göç ettirilmişlerdir. Bu talihsiz halkın Orta Asya’da kendisi gibi Müslüman ve Türk
kökenli olan halklarla kolay kaynaşarak hiçbir sorun yaşamaması beklenirken; durum beklenenin aksine
gelişmiştir. Orta Asya’nın siyasi ve ekonomik açıdan en önemli ülkesi ve büyük çoğunluğunu Müslüman
ve Türk kökenlilerin oluşturduğu Kazakistan’da yaşamakta olan Ahıskalı Türkler siyasi, sosyal ve
ekonomik çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Temel amacı Kazakistan’da yaşamakta olan Ahıskalı
Türkler’in karşı karşıya bulundukları sorunları ele almak olan bu çalışma; araştırmanın yazarının
gözlemlerine ve Kazakistan’da yaşamakta olan Ahıska Türkleri ile yapılan görüşme notlarına dayalı olarak
hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Ahıska Türkleri, Kazakistan,
Abstract
The migration phenomenon, which means that people’s living spaces are changing, is as old as
human history. From the perspective of Turkish society, immigration is a concept deeply felt and practiced
in its existence since Central Asia. Ahıska Turks, which are lived in the Ahıska region within the borders
of Georgia, not far from Turkish border, in 1944 they were forced to migrate to Central Asia by Stalin
under the pretext of border security.
It is expected that this unfortunate people will be able to live easily in Central Asia with the people
of Muslim and Turkish origin, The situation has evolved contrary to expectations. The Turks from Ahıska
living in Kazakhstan, the most important political and economical country of Central Asia, have faced
various political, social and economic problems. This work, which aims to address the problems faced by
the Ahıskalı Turks living in Kazakhstan, on the observations of the author of the research and on the
interview notes made with Ahiska Turks living in Kazakhstan
Keywords: Migration, Ahiska Turks, Kazakhstan,

Giriş
Tarihin her döneminde insanlar çeşitli gerekçelerle yaşamakta olduğu mekanları terk
ederek başka mekanlara yerleşmişler ve yerleşmeye de devam etmektedirler. Bu mekan
değişiklikleri kimi zaman insanların yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakılmalarıyla, kimi
zaman ise daha iyi yaşam koşullarının arayışı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda çeşitli
göç sınıflandırmaları yapılmıştır. Bunlar bireysel göç-kitlesel göç; isteğe bağlı göç- zorunlu göç
gibi kategorilere ayrılabilmektedir. Göçler sonucu doğal olarak hem göç edenler hem de göç
edilen yerlerde yaşayanlar bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır.
Ardahan ilinin hemen doğusunda SSCB sınırları içerisinde yaşamakta olan Türk nüfus
çeşitli gerekçelerle 14 Kasım 1944 tarihinde aslen bir Gürcü olan SSCB diktatörü Stalin
tarafından çok zor şartlarda yurtlarından göç ettirilmişlerdir. Ahıska bölgesinde yaşamalarından
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dolayı “Ahıskalı Türkler” olarak adlandırılan ve sadece Türk olmalarından ötürü yurtlarından
zorla göç ettirilen bu insanlar, göç esnasında göçün doğasından kaynaklanan çeşitli sıkıntıların
yanı sıra insan hak ve hukukuyla bağdaşmayacak muamelelere tabi tutulmuşlardır.
Göç edenlerden bir kısmı Orta Asya’nın en önemli ülkesi olan Kazakistan’a
yerleştirilmişlerdir. Kazakistan, coğrafi büyüklüğü ve sahip olduğu önemli doğal kaynak
rezervleri nedeniyle Orta Asya’nın en önemli ülkesidir. Sovyetler Birliği döneminde komünist
rejim ile idare edilen ülke bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte çok yönlü dış politika yürümtüş;
ancak Rusya’nın ekseninden çıkamamıştır. Ülkenin bugün itibarıyla halen demokratikleşme
yolunda önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Hukuk devleti anlayışı ve demokratik ilkelerin tam
olarak yerleşmediği Kazakistan’da yaşamakta olan Ahıskalı Türkler’in çözüme
kavuşturulamamış siyasi, ekonomik ve kültürel çeşitli sorunları bulunmaktadır.
Bu çalışmada Ahıska Türleri’nin dramatik bir şekilde zorla göç ettirilişlerine yer verilerek,
göçün getireceği doğal sorunlara değinilecek, örnek ülke olarak alınan Kazakistan’da yaşayan
Ahıska Türkleriyle görüşmeler yapılarak mevcut sorunları ele alınacaktır. Araştırma literatür
taramasının yanında araştırmanın yazarının dört yıl yaşamış olduğu Kazakistan’daki gözlemlerine
dayalı olarak hazırlanacaktır.
2. Göç Kavramı ve Göç Türleri
Tarihsel süreç içerisinde değişik boyutlarda bir mekandan başka bir mekana nüfus
hareketlerinin gerçekleştiği bilinmektedir. Göç olarak adlandırılan insanların yaşam alanlarını
değiştirmesi olgusunun insanlığın varoluşuyla başladığı söylenebilir. Yaradılış olarak insanoğlu
daima daha iyinin, yaşamını daha rahat sürdürebileceği olanakların arayışı içerisinde olmuş,
bazen de kendi isteği dışında yaşam alanını değiştirmek zorunda kalmıştır. Daha iyiyi arama
arzusuyla isteğe bağlı olarak yapılan göçlerde ekonomik nedenler başat faktör olurken,
insanoğlunun arzusu dışında yaşam alanını değiştirmek durumunda bırakılmasında ise siyasi
nedenler1 ve doğal2 nedenler başat faktör olmuştur.
İnsanoğlunun farklı coğrafyalar arasındaki hareketi göç olarak değerlendirilmektedir. Bu
hareket bireysel ya da küçük topluluklar halinde olabildiği gibi savaş, doğal afetler gibi nedenlerle
kitleler halinde de olabilmektedir. Göç, “ekonomik, siyasal veya toplumsal nedenlerle insanların
bireysel ya da kitlesel olarak yer değiştirme eylemidir” (Şahin, 2001, s. 59). Bireylerin ya da
grupların sembolik veya siyasal sınırların ötesine, yeni yerleşim alanlarına ve toplumlara doğru
kalıcı hareketini içeren göç olgusu (Marshall, 1999, s. 685) insanların içinde yaşadıkları coğrafi
mekan ve sosyo-kültürel cevreden ayrılarak başka bir coğrafi alana ve sosyokültürel çevreye
girmesi olarak tanımlanabilir” (Kurt, 2006, s. 150). İsteğe bağlı gerçekleştirildiğinde bilinen bir
yaşam tarzından daha iyiye doğru atılmış cesur bir adım, zorunlu olarak yaşam alanının terk
edilmesi durumunda kalınması halinde ise elde olmayan sebeplerden dolayı meçhule sürükleniş
yaşamların ifadesidir göçler.
Bir çok boyutu bulunan göç olgusunun çeşitli sebepleri olduğu kabul edilmekle birlikte
göçün sebeplerini incelerken iki faktörün göz önünde tutulması elzemdir. Birincisi göçmenin ilk
bulunduğu mekân, ikincisi de göçten sonra vardığı mekân ile ilgili sebepler. Kişiyi göçe zorlayan
asıl yurdundaki sebepler “itici sebepler”, yeni yerleştiği bölge ile ilgili sebeplere ise “çekici
sebepler” dir. Bu konuda asıl dikkate alınması gereken husus göçün, göçmen gönderen
Savaş, iç karışıklık, terör, siyasi görüş farklılıkları, etnik ve mezhepsel ayrımcılık siyasi nedenlerin başında
gelmektedir.
2 Depremler ve seller gibi yıkıcı doğa olayları doğal nedenlerin başında gelmektedirler.
1
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memleketteki değişikliklerden mi, yoksa göçmen çeken yerdeki değişikliklerden mi
kaynaklandığıdır. Göçmeni bunlardan hangisinin daha fazla etkilediği hususu, bize göçe yol açan
sebeplerin aydınlatılması imkânını verir (Saydam, 2010, s. 5).
Göçler genel olarak iç göçler ve dış göçler olmak üzere iki gurupta sınıflandırılmaktadır.
Bir başka sınıflandırma ise bireysel, kitlesel ve zincirleme göç şeklinde yapılabilir (Gürel, 2001,
s. 134). Göç olayları aynı toplumsal sistem içinde gerçekleşiyorsa “iç göç”, kendine özgü
koşulları nedeniyle toplumsal sistemler arasında gerçekleşiyorsa “dış göç” başka bir ifadeyle
“uluslararası göç” olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde iç ve dış göç olarak gruplandırılan
göçlerin aynı zamanda tarihi süreç içerisinde gerçekleşme nedenlerine göre gönüllü ve zorunlu
olarak da devam ettiği görülmektedir. Gönüllü göçler, “insanların meraklarını gidermek, maddi
durumlarını düzeltmek ve yeni kuşağın geleceğini garanti altına almak amacıyla yapılan
göçlerdir”. Zorunlu göçler ise terör, kan davası, toplum baskısı vb. nedenlerle insanları daha
güvenli yerler aramaya iten nedenlere dayalı olarak ortaya çıkmıştır (Akgür, 1997, s. 45-46).
Gönüllü göçmenler derken genellikle, serbest iradeye sahip ekonomik göçmenler kastedilirken,
gönüllü olmayan göçmenler ifadesi ile ise siyasi mülteciler, sürgün edilenler ve sığınmacılar
tanımlanmaktadır (Sert, 2015, s. 30). Gönüllü olmayan göçmenler, bir başka ifadeyle zorunu
göçmenler, doğal afetler, savaş veya dini, mezhepsel ve etnik kökene dayalı olarak kişilerin kendi
istekleri dışında bir güç tarafından yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmaları veya
bırakılmalarıdır.
Göç tamamen bir zorunluluk, bir hayal, daha iyiye ulaşma çabası için çıkılan zorlu ve
tamamen insani ihtiyaçlara haiz bir yolculuktur. Hiçbir zaman akıldan çıkarılmaması gereken bu
kadar zorlu bir yolculuğa, mecbur olunmadığı surece kimsenin ailesi ile gitmeyeceği, ülkesini
terk etmeyeceğidir (Aydıngül, 2016, s. 430). İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu, toplumları
ekonomik, sosyal, kültürel ve politik açılardan şekillendiren bir unsurdur. Özellikle savaş, iç
çatışma ve doğal afetler gibi nedenlerle insanları vatan olarak benimsedikleri toprakları terk
etmek zorunda bırakan zorunlu göçlerin toplumların şekillenmesindeki etkisinin daha bariz
olduğu görülmektedir (Pınar ve Mazman, 2016, s. 533). Türkler, tarihleri boyunca gönüllü veya
zorunlu olarak göç olgusunu en fazla yaşamış milletlerin başında gelmektedir.
Göç, Türk toplumunun Orta Asya’dan beri bildiği, yer yer bunu kendi varlığında derinden
hissettiği ve uyguladığı bir kavramdır. Göç unsuru bir gölge gibi millet olarak Türklerin etrafında
dolaşmıştır. Atlı-göçebe kültürünü benimsemeleri nedeniyle “göç”le sürekli iç içe olan Türkler’de
bu kavram tarihsel bir süreç/olgu olarak görünür. Aslında Türklerin göçü bir yaşam biçimi olarak
benimsediği de söylenebilir. Çünkü tarihsel olarak bakıldığı zaman Türklerin göçebe bir yaşam
tarzına sahip oldukları görülmektedir (Çelik, 2016, s. 604). Tarihsel süreç içerisinde Türklerin
göçleri daha çok “iyi yaşam koşullarını arama” şeklinde ortaya çıksa da; Ahıska Türkleri ve daha
başka birçok Türk boyları egemen güçler tarafından zorla yaşam alanlarını terk etmeye
zorlanmışlardır.
2. Ahıska ve Ahıskalı Türkler
Ahıska şehri, Türkiye’nin kuzeydoğusunda Ardahan ili sınırında, Türkiye sınırına 15 km.
mesafede, Gürcistan toprakları içinde yer alan çok eski bir Türk yerleşkesidir. Abastuban,
Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi kasabaları ve bu kasabalara bağlı 200 kadar
köyü vardır (Zeyrek, 2017). Ahıska 250 yıl Osmanlı yönetiminde (1578-1828) kaldıktan sonra
1828 yılında Çarlık Rusyası tarafından işgal edilmiş ve 1829 tarihli Edirne Antlaşması’yla
Rusya’ya bırakılmıştır. 1917 yılında Rusya’da çarlığın yıkılmasıyla yeniden Osmanlı Devleti’ne
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katılan Ahıska, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşını yenilgiyle bitirmesinin ardından kısa bir
bağımsızlık dönemi yaşadıktan sonra 1921 yılında Türkiye ile Sovyet Rusya arasında imzalanan
Moskova Antlaşması sonucu yeniden Rusya’ya bırakılmıştır (Hasanoğlu, 2016, s. 2-3).
1853-1856 ve 1877-1878 Osmanlı-Rusya Savaşı’nın ardından Ahıskalıların Anadolu’ya
toplu göçü hız kazanırken I. Dünya Savaşı’nı Osmanlı Devleti’nin kaybetmesi ve Türk ordusunun
Ahıska’dan ayrılması sonucu Anadolu’ya doğru yeni bir göç hareketi başlamıştır. Ahıskalı
Türkleri vatanlarından ayıran 1944 Sürgünü de II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru
gerçekleşmiştir ve savaş sürgünün başlıca nedenidir. 1989 Fergana Olayları 3 da esasen etnik
temelli ve doğrudan Ahıska Türklerine yönelik bir çatışma olup Ahıskalıların dünyanın dört bir
yanına dağılmasına neden olmuştur. 1990’lı yılların ilk yarısında yaşanan Karabağ ve Çeçenistan
savaşları da Ahıska Türklerini etkilemiş ve göç etmelerine neden olmuştur. 2010 yılında
Kırgızistan’da yaşanan siyasi devrim sürecinde yine Ahıskalılara yönelik etnik saldırılar 4
meydana gelmiştir. En son Ukrayna’nın doğusunda meydana gelen çatışmalar da yine bu bölgede
yaşayan Ahıskalıları etkilemiş ve bu insanları evlerini terk etmek zorunda bırakmıştır (Hasanoğlu,
2016, s. 16).
1917 Bolşevik Devrimiyle iktidara gelen Bolşevikler Rusya ve tüm dünyada insancıl bir
düzen kuracaklarını vaat etmiş; ancak bunu başaramamışlardır. 1933’te Almanya’da Bolşevizm’i
kökünden kazıyacağını ve Sovyetler Birliği’nin topraklarının Alman halkının yaşam alanı
olacağını açıklayan Nazilerin iktidara gelmeleri SSCB üzerinde bir baskıya neden olmuştur
(Hosking, 2011, s. 632). Bu baskılar II. Dünya Savaşı sırasında SSCB içerisindeki milletlerin
topluca sürgün edilmesine kadar varmış ve ihanet ile suçlanan milletler yurtlarından sürgün
edilmeye başlanmıştır. 1941’de Rus şehirlerinde yaşayan Almanlar Orta Asya ve Sibirya’ya
sürgün edilmiş, savaşın sonlarına doğru ise Kırım Tatarları ve Kuzey Kafkasya halkları zorunlu
göçe tabi tutulmuşlardır. Bu halklar büyük baş hayvanların taşındığı kamyon ve trenlerle son
derece sağlıksız koşullarda gerçekleşen göç esnasında salgın hastalıklardan dolayı çok sayıda
kayıp vermiş, ölülerinin bile gereği gibi defnedemeyip trenin hemen yanına, lokomotifin isinden
daha kara bir karın içine gömmek zorunda kalmışlardır (Hosking, 2011, s. 694).
Bu milletlerle aynı kaderi paylaşan Ahıskalı Türkler de 1944 yılının 15-18 Kasım tarihleri
arasında sürgün edilecekleri vagonlara toplanmaya başlamış, Ahıska, Adigön, Aspinza, Ahılkelek
ve Bogdanovka ilçeleri ve bunlara bağlı yaklaşık 220 köyden 91.095 kişi tahliye edilerek Orta
Asya’ya sürgün edilmiştir. Bunların 55.500’ü Özbekistan’a, 29.500’ü Kazakistan’a, 11.000’iyse
Kırgızistan’a yerleştirilmiştir. Özbekistan’a yerleştirilenler ülkenin 7 vilayetindeki 43 ilçeye
dağıtılmış, bunlardan ağırlıklı olarak; Taşkent’e 13.131 kişi, Semerkant’a 14.946 kişi, Fergana’ya
8.613 kişi ve Andican’a 6.881 kişi yerleştirilmiştir. Kırgızistan’da ise ağırlıklı olarak Oş’a 4.995
kişi, Talas’a 2.017 kişi ve Frunze’ye (Bişkek) yaklaşık 1.819 kişi yerleştirilmiştir (Bugay, Ak:
Hasanoğlu, 2016, s. 2-3).
1944 acımasız sürgünü ve 1989 Özbekistan Fergana olayları sonucu Orta Asya ve
Azerbaycan’a yaşanan büyük göçlerden sonra üçüncü olarak 1990’lı yıllarda Rusya’nın
1989 yılında Özbekistan’da yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik saldırılarda çok sayıda ölüm ve yaralanma olayı
meydana gelmiştir. Ahıskalı Türkler’in Özbekistan’da en fazla yaşadıkları yerin Fergana olması ve olayların en fazla
burada vuku bulması nedeniyle “Fergana Olayları” olarak isimlendirilmiştir. Olaylar sonrası binlerce Ahıskalı, Sovyet
askerlerinin eşliğinde Fergana’dan ayrılarak Azarbeycan, Kazakistan ve Kırgızistan’a göç etmişlerdir.
4
Kırgızistan’da yaşanan devrim sonrası çatışmalar Ahıskalıların yoğunlukta olduğu Mayevka köyüne de sıçramıştır.
Saldırganlar köyün sadece bir sokağı üzerinde yaşayan Türk ailelerinin ikametlerine saldırmışlardır. Yerel yöneticiler
saldırganlara engel olmamış, Ahıskalı Türkler’in evleri yakılmış ve yağmalanmış, yaklaşık 400 Ahıskalı Türk köyü
terk etmek zorunda kalmışlardır (Aliyev, 2014, s.267).
3
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Krosnadar vilâyetinde yaşayan Ahıskalı Türklere karşı toplu zulumler başlatılarak yaşadıkları
yerleri terk etmeleri istenilmiştir. Vatandaşlık hakları verilmemesi sonucu çaresiz kalan halk
yaşamak için bu defa Amerika’ya göç etmiştir. Bu da Ahıskalı Türklerin üçüncü faciası olarak
tarihe geçmiştir (Zalimhan, 2015, s. 11). Bugün itibariyle Ahıskalı Türkler dünyanın dört bir
yanına dağılmış, vatanlarından mahrum ve bin bir zorlukla yaşam mücadelelerini
sürdürmektedirler. 500 bine yakın nüfus eski Sovyetler Birliği ülkeleri ile Amerika’da yaşamak
zorunda kalmıştır. Kaleme gelmez ıstıraplar içinde yaşayan bu halk, savaşın bir tarafı olmadığı
hâlde birçok etnik savaşın ortasında kalmıştır. Özbekistan (Fergana), Rusya (Krosnadar),
Kırgızistan ve Ukrayna olayları yakın tarihin acı deneyimleridir (Agara, 2014, s. 53).
3. Kazakistan’da Yaşayan Ahıska Türklerinin Yaşadığı Sorunlar
Bir ülkede demokratikleşme ve hukuk alanındaki eksiklik ve aksaklıklardan en fazla
etkilenen gruplar o ülkede yaşayan azınlıklardır. Kazakistan, totaliter bir sistemle idare edilen
SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlığına kavuşmuş ve demokratikleşme yolunda ilerleyen bir
ülkedir. Bu nedenle Kazakistan vatandaşı olan Ahıskalı Türkler’in yaşamış olduğu sorunların bir
kısmı ülkede yaşayan tüm etnik kökenden vatandaşlar için geçerliyken, bir kısmı azınlıkta olan
etnisitelerin daha derinden hissettikleri sorunlardır. Bu bölümde Kazakistan hakkında kısa tanıtıcı
bilgilere yer verilerek, Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler’in karşılaşmış oldukları sorunlar
ele alınmıştır.
3.1. Kazakistan Hakkında Kısa Tanıtıcı Bilgiler
Orta Asya’da yer alan Kazakistan Cumhuriyeti kuzeyde ve batıda Rusya, doğuda Çin,
güneyde Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile komşudur. Ülkenin yüz ölçümü 2.717.300
km2 dir5. Ülkenin güneybatıda Hazar Denizi, güneyde ise Aral denizine kıyısı vardır. Kazakistan
toprak büyüklüğü bakımından Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde Rusya’dan sonra ikinci,
dünyada ise dokuzuncu sıradadır. Ülkenin yüzölçümü, Avrupa Birliği’ne üye 12 ülkenin toplam
toprak alanından daha büyüktür (Okan Üniversitesi, 2017).
Harita: Kazakistan

Kaynak: DEİK, (2012), Kazakistan Ülke Bülteni
2016 verilerine göre toplam 17.160.774 olan nüfusun 9.433.482 si, şehirlerde 7.727.292 si
ise kırsal bölgelerde yaşamaktadır (Komitet po Statistiki, 2017). Yine Kazakistan İstatistik
Komitesi 2016 verilerine göre bu nüfusun % 66.48’i Kazak, % 20.61’i Rus, % 3.11’i Özbek, %
5

Türkiye’nin yaklaşık üç katı büyüklüğündedir.
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1.64’ü Ukraynalı, % 1.45’i Uygur, % 1.15’i Tatar, % 1.03’ü Alman, % 0.61’i Koreli, % 0.59’u
Azarbeycanlı, %0.33’ü Belarus, % 0.61’i Türk, % 0.37’si Dungan, %0.18’i Polonyalı, % 0.25’ i
Kürt, %0.19’u Çeçen, % 0.25’i Tacik, %0.10’u Başkurt ve % 1.05 i diğer milletlerden
oluşmaktadır. Bu verilere göre Kazakistan’da 104.000 civarında Ahıskalı Türk Yaşamaktadır.
Tablo 1: Kazakistan Vatandaşlarının Etnik Kökenleri (2016)
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ETNİK KÖKENİ
Kazak
Rus
Özbek
Ukraynalı
Uygur
Tatar
Alman
Koreli
Azarbeycanlı
Türk
Diğer

TOPLAM NÜFÜSA ORANI %
66.48
20.61
3.11
1.64
1.45
1.15
1.03
0.61
0.59
0.61
3

Kaynak: Komitet po Statistiki, 2016
Kazakistan yüzölçümü olarak çok büyük, tarih bakamından karışık ve kültür bakımından
oldukça renkli bir ülke olup, çağdaş bir ulus devlet olarak bilinenden daha ilginç öyküye sahiptir
(Aitken, 2010, s. 9). Verilerden anlaşılacağı üzere Kazakistan’da Kazak ve Rus etnik kökenliler
başta olmak üzere birçok etnik kökenden insan bir arada yaşamaktadır. Ülkenin resmi dili
Kazakça ve Rusça’dır; ancak iş dünyasında ve sosyal hayatta Rusça daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Kazak dilinin bağımsızlıktan sonra geçen 25 yıla karşın devlet dili olarak
yerleşememiş olması bazı Kazak etnik kökenliler tarafından eleştirilmektedir. Ancak; Kazakların
dışındaki etnik kökenlilerin önemli bir bölümünün halen Kazakça’yı tam anlamıyla öğrenmemiş
olmaları Kazakça’nın tek resmi dil olarak belirlenmesini zorlaştırmakta ve yöneticilerin bu işi
zamana yayarak çözümleme metodunu tercih etmelerine neden olmaktadır. Dini bakımdan ise
birinci sırayı Müslümanlar, ikinci sırayı ise Hıristiyanlar almaktadırlar.
Kazakistan siyasi ve ekonomik açıdan Orta Asya bölgesinin en istikrarlı ülkesidir. Doğal
kaynak bakımından oldukça zengin olup, tarımsal açıdan da geniş arazileri sayesinde önemli
üretim potansiyeline sahiptir. Önemli oranda yabancı yatırım çekmektedir. Rusya, ABD, Çin ve
Türkiye ülkenin önemli ticari ortaklarındandır. Sosyalist bir ekonomiden liberal bir ekonomiye
geçiş döneminin sancılarını yaşayan ülke doğal kaynak gelirleriyle ekonomisini şekillendirmeye
çalışmaktadır. Tüm bu potansiyeline karşın yeterince güvenli bir yatırım ortamına ulaşamamıştır.
Bu nedenle önemli yatırımcılar ülkede yatırım yapmaya kuşkuyla yaklaşmaktadırlar.
Sosyalist bir ekonomik düzenden liberal bir ekonomik düzene geçiş aşamasında olması
dolayısıyla Kazakistan ekonomisi “geçiş ekonomisi” olarak adlandırılmaktadır. Aynı durum
Kazakistan demokrasisi için de geçerlidir. Sovyetler Birliği döneminde tek parti (Komünist Parti)
hakimiyetine dayanan totaliter sistemden demokrasiye geçiş aşamasında olan ülke demokrasisini
“geçiş aşamasındaki demokrasi” olarak adlandırabiliriz. Hukuk devleti ilkelerinin tam olarak
uygulanıyor olmaması hem yatırımcıları hem de ülkede yaşayan etnik azınlıkları rahatsız
etmektedir. Genel olarak hukukun üstünlüğünden ziyade üstünlerin hukukunun geçerli olduğu
ülkedeki tüm kesimler tarafından dile getirilmektedir. Tüm bu olumsuzlukların geçiş döneminin
sıkıntıları olduğu kabul edilmelidir. Devlet başkanı Nazarbaev, güçlü liderliği sayesinde ülkedeki
demokratikleşme adımlarını periyotlar halinde gerçekleştirmektedir. 2017 yılı içerisinde

YURTLARINDAN GÖÇ ETTİRİLEN AHISKA TÜRKLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLAR… • | • 77

yetkilerinden bir kısmını parlamentoya devretmesi bu yönde atılmış somut bir adımdır.
3.2. Kazakistan’da Yaşayan Ahıskalı Türklerin Karşılaştığı Sorunlar
Başka bir ülkeye veya farklı bir topluma göç eden insanlar gittikleri mekânlarda sosyal
dışlanma, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ötekileştirilme gibi birçok sorunla karşı
karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar toplumsal bütünleşmenin gecikmesine bazen de hiç
gerçekleşmemesine neden olmaktadırlar. SSCB yönetimi tarafından yurtlarından zorla
koparılarak zor koşullarda Kazakistan’a göç ettirilen Ahıskalı Türkler de siyasi, ekonomik ve
toplumsal alanda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu bölüm, araştırmanın yazarının
Kazakistan’da yaşamış olduğu dört yıllık zaman dilimi içerisindeki gözlemlerine ve Ahıskalı
Türkler ile bu araştırma için yapılan görüşmelere dayalı olarak hazırlanmıştır.
Siyasi Alanda Yaşanan Sorunlar
Ahıska Türkleri 1944 yılında Orta Asya’ya sürgün edildiklerinde, gelenek ve görenek
farklılıkları olsa da, Müslüman ve büyük çoğunluğu kendileri gibi Türk kökenli olan halklarla
birlikte yaşamaya başlamışlardır. Fakat gerek 1989’da yaşanan Fergana olayları gerekse de
2010’da yaşanan Mayevka olayları, etnik ve dinî mensubiyetin aynı olmasının yerel halkla
göçmenler arasındaki bağları yeteri kadar sıkılaştırmadığı, hatta küçük bir kıvılcımın etnik
çatışmaya neden olma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermiştir (Hasanoğlu, 2016, s. 2-3).
Kültürel açıdan değerlendirildiğinde Ahıskalı Türkler’in Kazakistan’a çok kolay adapta olmaları
ve yerel halkın da Ahıskalıları çok kolay kabullenebilecekleri beklentisi oluşabilir. Ancak Rusça
Mesniy Turak6 (Yerli Türk) olarak adlandırılan halk Orta Asya bölgesinde yaşayan Slav ve
Ortodoks olan Ruslar kadar bile kendilerini rahat hissetmemektedirler. Görüşme yapılan kişilerin
tamamına yakını kamu kurumlarında üst düzey görevlere yükselme de dahil olmak üzere,
kamudan alınan hizmetlerde ayırımcılığa maruz kaldıklarını; devlet ile ilgili işlemlerinde Kazak
ve Rus etnik kökenliler için görmezlikten gelinen bazı ufak tefek prosedürlerin kendileri için
büyük sıkıntıya dönüştüğünü ifade etmişlerdir.
Bu çalışma için görüşme yaptığımız kişiler konuşulanların kesinlikle isimlerinin verilerek
yazıya aktarılmamasını istirham etmişlerdir. Neden diye sorulduğunda ise yetkili bir kişinin
görmesi durumunda kendisine olumsuz yansıyabileceğini ifade etmişlerdir. Buradan Kazakistan
vatandaşı Ahıskalı Türkler’in sorunlarını açıklayacak düzeyde bile ifade özgürlüklerinin
bulunmadı anlaşılmaktadır.
Siyasi konular Kazakistan’da sıkıntılı meselelerin başında gelmektedir. Ülke sosyalist bir
ekonomiden liberal bir ekonomiye geçişin sancılarını yaşarken, totaliter bir rejimden demokrasiye
geçişin sancılarını da yaşamaktadır. Demokratik teamüllerin tam olarak yerleşmediği ülkede diğer
toplum kesimleri gibi Ahıskalı Türklerin de siyasi sorunları bulunmaktadır. Özgür bir örgütlenme
neredeyse olanaksızdır. Sivil toplum örgütleri henüz istenilen seviyeye ulaşamamışlardır.
Kanaatimize göre Kazakistan’da demokratikleşme adımları yaşama geçirildikçe Ahıskalı
Türkler’in de bazı temel siyasi sıkıntıları ortadan kalkacaktır.
Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler’in önemli bir bölümü kendisini bu ülkenin eşit
yurttaşı olarak görmediğini ifade etmekte, bu nedenle ekonomik olanakları iyi olanlar dahi imkan
olması halinde anavatanları olan Türkiye’ye giderek orada vatandaşlık almak istediklerini
söylemektedirler. Siyasi olarak bu ülkeden gelecek beklemediklerini, kendilerini burada göçmen
6Mesniy

Turak ifadesi Kazakistan vatandaşı olan Ahıskalı Türkleri, bağımsızlığına kavuştuktan sonra, çalışmak, iş
kurmak vb. amaçlarla Türkiye’den Kazakistan’a giden Türklerden ayırt etmek için kullanılmaktadır.
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gibi hissettiklerini belirtmektedirler.
Ekonomik Alanda Yaşanan Sorunlar
Kazakistan doğal kaynak bakımından oldukça zengin olmasına karşın, devlet gelirlerinin
üretime kanalize edilememesi nedeniyle ekonomik gelişim yeterince sağlanamamıştır. Ülkede
daha çok ölü yatırım olarak nitelendirilen inşaat sektörü revaçtadır.
Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler’in ekseriyeti çalışma ve mülkiyet hakları
bakımından, yasal olarak eşit vatandaş olduklarını kabul etmekle birlikte, hayatın akışında
ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etmektedirler. Çalıştıkları kamu kurumlarında yüksek
mevkilere gelebilmelerinin çok zor olduğunu, ancak yüklü miktarda para vermeleri sonucu statü
sahibi olabileceklerini belirtmektedirler. Bürokratik makamları elde etmenin Kazak etnik
kökenliler içinde objektif kriterlerinin bulunmadığını; ancak Kazaklar ve Ruslar dışındaki diğer
etnik kökenlilerinin ayrımcılığa daha fazla maruz kaldıklarını ifade etmektedirler.
Toplumsal Alanda Yaşanan Sorunlar
Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler de toplumsal dışlanmışlıktan nasibini almışlardır.
Kazakistan’da Mesniy Turak (Yerli Türk) olarak adlandırılan Ahıskalı Türkler aynı etnik
kökenden geldikleri ve aynı dine mensup oldukları Kazaklardan daha fazla, ülkede yaşayan diğer
etnik kökene7 mensup olanlardan kabul görmektedirler.
Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler, Rusça ve Kazakça dillerinde eğitim alıp bu dilleri
konuşabilmekte, buna karşın tamamına yakını ana dili olan Türkçeyi de konuşabilmektedirler.
Kazaklar ve diğer Türk kökenli halklarla karşılaştırıldıklarında Rus kültürünün en az etkisinde
kalan topluluğun Ahıskalı Türkler olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Kazakistan’da din konusunda tam bir özgürlük ortamı olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Halkın çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle Müslümanlığa ait dini vecibelerin yerine
getirilmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. Ancak Ahıskalı Türkler’in yaşadıkları
yerlerin tümünde toplu ibadet yapılabilecek cami ve mescit gibi mekanlar ulaşılabilir olmayıp,
din eğitimi noktasında yeterli düzeyde eğitim almış din adamlarının sayısı da yetersizdir.
Uzun yıllar geçmesine karşın Kazakların Ahıska Türklerine karşı mutlak bir toplumsal
kabulleri yoktur. Bunun farkında olarak Ahıskalı Türkler’de kendilerini o toplumun bir parçası
olarak kabul etmemekte, vatan olarak Türkiye’yi kabul etmekte, sorunlarının çözümünde
Türkiye’nin kendilerine yardımcı olması gerektiğini belirtmektedirler.
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin büyük
çoğunluğu burayı vatanları olarak henüz benimseyememişlerdir. Bunun bir çok sebebi
bulunmakla birlikte sosyal ve ekonomik hayatta ötekileştirilmeleri bu durumun başat faktörüdür.
Kazakistan’ da yaşayan diğer azınlıklar gibi Ahıskalı Türkler de Kazakistan devlet başkanı
Nursultan NAZARBAEV’in ülkedeki çeşitli etnisitelere mensup halkaları bir arada tuttuğunu,
Nazarbaev sonrasında ise bu durumun tersine döneceğini ve azınlıkların çok daha fazla
ayrımcılığa maruz kalacaklarını ifade etmektedirler.
Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise Ahıskalı Türkler’in bulundukları coğrafyada
ülkenin birer temsilcisi gibi yararlılıklar gösterebildiği anlaşılmaktadır. Özellikle Sovyetler
Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Orta Asya ülkelerinde Türk işadamlarının ticari
Kazakistan’da titüler nüfus olan Kazakların dışında Ruslar, Ukraynalılar, Özbekler, Uygurlar, Tatarlar ve diğer
milletler olmak üzere birçok etnik kökenden insan bir arada yaşamaktadır.
7
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adaptasyonlarında önemli rol oynamışlardır. Bölge ile ticaret yapmak isteyen işadamlarına hem
tercümanlık hem de danışmanlık hizmeti sunmuşlar ve sunmaya da devam etmektedirler.
4. Sonuç
İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu, tarihte olduğu gibi bugün de çeşitli nedenlere
bağlı olarak yaşanmaktadır. Değişik göç sınıflandırmaları yapılmakla birlikte “zorunlu göç” ve
“gönüllü göç” ayırımı bu sınıflandırmaların temelini oluşturmaktadır. Türk toplumu açısından ise
göç Orta Asya’dan beri varlığında derinden hissettiği ve uyguladığı bir kavramdır. Atlı-göçebe
kültürünü benimsemeleri nedeniyle Türkler göçle sürekli iç içe olmuşlardır. Tarihsel süreç
içerisinde Türklerin göçleri daha çok “iyi yaşam koşullarını arama” şeklinde ortaya çıksa da;
Ahıska Türkleri ve daha başka bir çok Türk halkları egemen güçler tarafından zorla yaşam
alanlarını terk etmeye zorlanmışlardır.
Ahıskalı Türkler, sadece Türk olmaları nedeniyle, İkinci Dünya Savaşı yıllarında SSCB
yönetimi tarafından, sınır güvenliği bahanesiyle, zorla yurtlarından çıkarılarak Orta Asya’nın
değişik bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Göç esnasında insanlık dışı muameleye tabi
tutulmuşlardır. Yerleştirilmiş oldukları bölgede bir çok sorunla karşı karşıya kalan ve halen
çözülememiş birçok sorunları bulunan Ahıskalı Türklerin göçleri halen devam etmektedir.
Bulundukları bölgelerdeki sorunları çözülemediği sürece de bu göçlerin devam etmesi
beklenmelidir.
Orta Asya’nın en önemli ülkesi olan Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler’de diğer eski
Sovyet coğrafyasında yaşayan ırkdaşları gibi benzer sorunları yaşamaktadırlar. Bu sorunların en
önemlisi kendilerini yabancı hissetme olarak öne çıkmaktadır. Düz mantıkla bakıldığında büyük
çoğunluğu Müslüman ve Türk kökenli olan Orta Asya ülkelerinde yaşamakta olan Ahıskalı
Türklerin yaşadıkları ülkeye adaptasyon sorunu yaşamaması gerekir. Ancak gerçek bunun tam
tersidir. Kazakistan’da yaşamakta olan Ahıskalı Türkler, Ortodoks Ruslar’ın bile kendilerinden
daha rahat yaşadıklarını, ayrımcılığa maruz kaldıklarını, devlet dairelerindeki kolay olan bazı
prosedürlerin kendileri için zorlaştırıldığını ifade etmektedirler. Sorunlarının çözümünde ise, asıl
vatanları olarak gördükleri,
Türkiye Cumhuriyeti’nin daha fazla müdahil olmasını
beklemektedirler.
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SİYASİ VE İKTİSADİ POLİTİKA ARACI OLARAK LOBİCİLİK
BAĞLAMINDA AHISKA TÜRKLERİ POTANSİYELİ
THE POTENTIAL OF AHISKA TURKS AS POLITICAL AND ECONOMİC
INTERMEDIARIES IN THE CONTEXT OF LOBBYING
Oktay AKTÜRK
Özet
Lobicilik bir ülkede yasama faaliyetlerini, hükümet politikalarını ve idari tasarrufları etkileme ve bir
takım hedeflere yönlendirme faaliyeti olarak tanımlanabilir. Çeşitli ülkeler lobiciliğin bu stratejik
öneminden dolayı lobi faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak desteklemekte ve bu yolla uluslararası
ilişkilerde etkin olmaya çalışmaktadır. Şüphesiz bu süreci sistemli bir yaklaşımla ele alan ülkeler politik ve
iktisadi önemli kazanımlar elde etmekte veya kimi ülkeleri uluslararası ilişkilerde olumsuz etkilemektedir.
Türkiye lobiciliğin öneminin farkında olmakla birlikte, bu potansiyelini yeterince kullanamamakta;
özellikle ABD ve AB’de arzu etmediği politik tezahürlerle karşı karşıya kalmaktadır.
Ahıska Türklerinin 19. Yüzyıldan bu zamana kadar yaşadığı zorluklar ve farklı coğrafyalarda
yaşamak mecburiyeti ona aynı zamanda her koşulda Türk kalmayı öğretmiştir. Ahıska Türkleri aynı
zamanda Türkiye’yi asıl devleti olarak görmüş ve bunu her vesileyle ortaya koyan bir Türk topluluğu olarak
bugüne değin gittikleri her ülkede Türkiye için gönüllü bir nefer olmuşlardır. Farklı ülkelerde yaşayan bu
kadim Türk topluluğunun sahip olduğu tarihsel hafızasının ve teşkilatçı yeteneğinin Türkiye için lobi
faaliyetleri olarak dikkate alınması ve desteklenmesi hem Ahıska Türklerine hem de Türkiye’ye önemli
siyasal ve iktisadi kazanımlar sağlayacaktır.
Bu çalışmada Lobiciliğin siyasi ve iktisadi etkilerine değinilecek ve Ahıska Türklerinin Türkiye için
lobi faaliyetleri yürüte becerisinin nasıl geliştirilebileceğine ve bunun olası siyasi ve iktisadi faydalarına
değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Lobi, Ahıska Türkleri, İktisadi Etki, Siyasal Etki
Abstract
Lobbying can be defined as the activity of influencing legislative activities, governmental policies
and administrative disposals and directing them towards certain objectives. Several states support lobbying
activities directly or indirectly due to this strategic importance and make an effort to be active in
international relations by means of lobbying. Undoubtedly, countries that address this process in a
systematic approach obtain significant political and financial attainments or some countries are affected
negatively in international relations. Although Turkey is aware of the importance of lobbying, it is not able
to use its potential sufficiently and encounters political manifestations that it does not desire, especially in
the USA and EU.
Challenges and the imperative of living in different regions experienced by the Ahiska Turks since
the 19th century have taught them how to remain being Turks under every circumstance. The Ahiska Turks
have also regarded Turkey as their main state and, as a Turkic community that proves it on every occasion,
been voluntary representatives of Turkey in every country to which they have been. Considering and
supporting the historical memory and organizational skills of this ancient Turkic community living in
different countries should provide both the Ahiska Turks and Turkey with significant political and financial
attainments.
This study addresses political and financial influences of lobbying and discusses how lobbying skills
of Ahiska Turks can be improved for Turkey and its possible political and financial benefits.
Key Words: Lobbying,, Ahiska Turks, Political Influences, Economics Influences
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Giriş
Günümüzün küreselleşen dünyasında ülkeler arasındaki siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkiler,
mücadeleler ve işbirlikleri birçok faktörün etkisi altıda şekillenmektedir. Bu faktörleri iyi analiz
etmek ve kullanmak ülkelerin veya toplumların uluslararası planda veya bir ülkede
gerçekleşmesini istediği oluşumların, sonuçların elde edilmesinin en önemli koşulu haline
gelmiştir. Özellikle siyasi ve ekonomik ağırlık merkezlerinde etkili olmak diğer ülkelerin göz ardı
edemeyeceği bir gerçekliktir. Lobicilik bu faktörlerin en önemlilerinden biri olarak uluslararası
ilişkilerin şekillenişinde oldukça etkili bir araçtır. Lobicilik aynı zamanda, devletlerin siyasal
sonuç alma hedefinden başka, kurumların ve şirketlerin de ekonomik çıkarlarının elde
edilmesinde kullanılan bir araçtır.
Lobiciliğin ne denli etkili bir araç olduğu Türkiye’nin son yıllarda özellikle ABD ve AB’de
çeşitli etnik unsurlarca maruz bırakıldığı yıpratıcı propaganda faaliyetlerinin sonuçları itibariyle
de görülebilir. Türkiye’nin bu açıdan maruz kaldığı başta sözde Ermeni soykırımı iddiası ve
Kıbrıs meselesi olmak üzere menfi bakış açısını tersine çevirmesi ve bunun yanında AB’ye
üyelik, Ahıska Türklerinin yurtlarına dönüşü, Doğu Türkistan ve Kırım Türkleri gibi birçok
hususta uluslararası planda arzu ettiği yönelimi sağlaması sağlam bir lobicilik faaliyetini
gerektirmektedir. Ancak bunun büyük parasal harcamalarla lobi şirketleri vasıtasıyla
yürütülmesinin mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle yukarıda bahse konu sorunların halli ve
aynı zamanda Türkiye’nin lehine ekonomik kazanımların sağlanmasında meseleye “milli dava”
bakışıyla yaklaşacak bir lobicilik anlayışına yönelmek gerekmektedir. İşte Ahıska Türkleri bu
anlamda bir lobi yapılanmasının şekillenmesinde çok etkili olabilecek bir faktördür.
Çalışmamızın bu temel yaklaşımı çerçevesinde öncelikle lobi kavramı açıklanacaktır. Takiben
lobicilik faaliyetleri bakımından Türkiye’nin durumu, diğer ülkelerin ve toplulukların lobicilikleri
ile kıyaslanarak ortaya konulacaktır. Son olarak Ahıska Türklerinin çeşitli ülkelerdeki dağılımı
ve bu fiili durumun lobicilik bağlamında değerlendirilmesi hem Türkiye hem de Ahıska davası
açısından irdelenecek ve öneriler ortaya konulacaktır.
1. Lobicilik Kavramı ve Gelişimi
Yukarıdaki ön açıklamadan sonra lobiciliği, siyasal karar alma mekanizmalarının dışındaki
kişi ve özel çıkar gruplarının iddialarını, tezlerini ve taleplerini gerçekleştirme doğrultusunda
siyasal karar alma mekanizmalarını ve yürütmeyi etkileme, inandırma, ikna etme ve tutum
oluşturma faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Lobicilik 18. yüzyıldan sonra başta ABD olmak üzere
birçok batılı ülkede kullanılmaya başlamıştır (Hasanoğlu, 2014). Lobicilik tabiri İngilizcede
koridor anlamına gelen “lobby” sözcüğünden gelmektedir. TDK lobi kelimesini “ bazı ortak
çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk” şeklinde tanımlamaktadır. Webster’s
New International sözlüğü ise lobiciliği kuruldan önce yasama organı üyelerini etkilemek
amacıyla meclis koridorlarında etkileme şeklinde tanımlamaktadır ( Aslan, 2009, s. 1). Lobicilik
karar verme süreçlerini etkileme stratejisi olarak siyasal bir konuda istenen değişimi sağlamak
veya bazı kararların alınmasını engellemek, olumlu imaj oluşturmak gibi amaçları olan bir
faaliyetler dizisidir ( Yılmaz, 2009). Tanımlar incelendiğinde genellikle karara alma süreçlerini
etkileme, yönlendirme ve karar alıcıların tutumlarını, algılarını değiştirme hususunun
vurgulandığı görülmektedir.
Lobicilik sadece şirketlerin, çıkar ve baskı gruplarının değil devletlerin de belirli siyasal ve
ekonomik hedefleri için ihtiyaç duyduğu bir faaliyettir. Lobilerin etki biçimi ve alanı, faaliyet
yürütülen ülkenin siyasal yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Kimi ülkelerde yasama kimi
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ülkelerde ise yürütme üzerinde etki doğurmaya dönük faaliyetler olarak gerçekleşmektedir (
Aslan, 2009, s.2). Lobicilik kimi zaman kuşkuyla karşılanan ve rüşvet ve çeşitli maddi
kazanımlarla belirli çıkar gruplarının menfaat elde etmek için kullandığı bir araç olarak
görülmektedir. Oysa günümüzde demokratik katılımın sağlanması hususunda yaygın ve meşru
bir araç olarak kabul görmekte (Özsoy, 1999, s. 201) ve yasal zemine kavuşturulmaktadır.
Lobicilik faaliyetlerinin tarihsel olarak ilk önce ABD’de başladığı ve daha sonra diğer
ülkelerde yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak özellikle lobicilik faaliyetlerinin diğer ülkeler
tarafından dünyanın siyaset ve ekonomi ağırlık merkezlerini oluşturan ABD ve AB’de
yürütüldüğü görülmektedir. Yakın zamanda elde edilen bulgulara göre Washington DC’de 120
binden fazla lobici ve 8000’den daha fazla lobi şirketi tarafından yıllık 5 milyar dolar düzeyinde
bir harcamayla lobicilik gerçekleştirilmektedir ( Yılmaz, 2009). ABD’de üniversitelerde mesleki
eğitim çerçevesinde ele alınan bir saha haline gelmiştir. Özellikle II. Dünya savaşından sonra
ABD’nin dünya siyasetinde artan ağırlığı karşısında Washington lobicilik faaliyetlerinin
yoğunlaştığı ve lobi şirketlerinin çeşitli ülke ve kurumlar için lobicilik faaliyetlerini yürüttüğü
görülmektedir. Küreselleşmeyle birlikte ülkelerin aldığı kararların bir diğerini etkileme
potansiyelinin armış olması lobiciliği önemli kılan bir etken olmuştur.
2. Türkiye ve Türk Lobisi
Ülkelerin lobicilik faaliyetleri çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Çeşitli kriterlere
bakarak lobiciliği tasnif etmek mümkündür. Ancak lobicilik yapan güçlerin yerli mi yoksa
yabancı mı olduğu hususu konumuz açısından daha önemli hale gelmektedir. Bilindiği üzere
Türkiye lobicilik faaliyetleri için yabancı lobi şirketlerine önemli miktarda para aktarmaktadır.
Foreign Influence Explorer adlı web sitesi, yayınladığı bir raporda 2013 yılında Washington’da
en fazla lobi harcaması yapan ülkeleri sıralamış ve Türkiye 84 ülke içinde 13. sırada yer almıştır
( Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2015, s. 15). Oysa Türkiye’nin uluslararası planda yaşadığı
birçok sorunun hallinde yaptığı lobicilik harcamalarının yeterince etkili olmadığı görülmektedir.
Başta AB üyeliği, Ermeni meselesi, Kıbrıs meselesi buna örnek olarak gösterilebilir. Türkiye
karşıtı gelişmelere baktığımızda lobicilik temelli çalışmaların olduğunu görmekteyiz. Türkiye
çoğunlukla bu sorunlar karşısında lobicilikten ziyade siyasal bağlamda çalışmalar yapmaktadır.
Oysa lobicilik bütün bu siyasal süreçlerin arka planındaki duyguların, algıların, tutumların karar
vericilerin iç dünyasında değişimine yöneliktir. Lobicilik faaliyetlerindeki yetersizlik siyasal
süreçleri de zora sokabilmekte, Türkiye karşıtı politikaları kolaylaştırmaktadır. Türkiye’nin
lobicilikte en fazla harcama yapan ülkelerden biri olmasına karşın yeterli sonuç alamaması
lobiciliğin yalnızca parasal kaynaklara bağlı bir etkinlik olmadığını göstermektedir. Yerli lobi
güçleri bir ülkenin tezlerine, çıkarlarına bir “dava” ekseninde yaklaşmalarıyla nitelik arz ederler.
Uluslararası arenada lobicilikte başarılı olan ülkeler incelendiğinde bu faaliyetlerin ortak değerler
ve milli hedefler ekseninde toplumla bütünleştirildiği görülmektedir ( Güzel, 2016). Ermeni,
Yahudi ve Rum lobisinin gösterdiği başarının, büyük oranda, aidiyet hissinin ve kimlik inşasının
esas alınmasından kaynakladığını çeşitli araştırmalar ortaya koymaktadır.
Türkiye açısından lobicilik sadece Ermeni meselesi, Kıbrıs sorunu gibi hususlar açısından
değil, uluslararası ekonomik çıkarlar açısından da dikkate alınması gereken bir araç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Türkiye ile ABD arasındaki ticari münasebetleri etkileyecek
sözleşmelerin şekillendirilmesi, AB ile üyelik süreci gibi hususlar önemli düzeyde lobiciliği
gerektirmektedir. İşte bu noktada yurt dışında yaşayan Türk nüfusun ciddi bir lobicilik stratejisi
çerçevesinde ele alınması zarureti ortaya çıkmaktadır. Dünya nüfusu içerisinde çok az bir yere
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sahip olan Ermenilerin lobicilik hususunda gösterdikleri başarının her şeyden önce lobiciliği
güncel siyasetin ötesinde bir anlayışla yürütmeleri gerçeğine dayandığından hareketle yurt dışında
yaşayan Türklerin yeniden organize edilmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin yürüttüğü lobicilik faaliyetleri temelde üç biçimde gerçekleştirilmektedir:
- Birincisi yabancı profesyonel lobi şirketleri vasıtasıyla yürütülen lobicilik çalışmalarıdır.
Türkiye bu tür lobi şirketleriyle çalışmaya Turgut Özal’ın başbakan yardımcısı olduğu 1981
yılında başlamış ve “Gray&Company” adlı firma ve daha sonra Hill&Knowlton, International
Advisor gibi firmalar ilk çalışma yapılan firmalar olmuştur. Ancak daha sonraki yıllardaki
deneyimler göstermiştir ki bu firmalarla yürütülen lobicilik yeterince etkili olmamaktadır (Özsoy,
1999, s. 205).
-Türkiye’nin Lobiciliğinde ikinci yöntem ilgili ülkedeki Türk nüfusunun kurmuş olduğu
STK’ların yürüttüğü lobiciliktir. Bu STK’lar kimi zaman ilgili ülke vatandaşlarının da dâhil
edildiği dernekler ve vakıflar biçiminde olabilmektedir. Örneğin Türk- Amerikan dernekleri
biçiminde karşımıza çıkan bu yapılar etnik temelli yapılardır. Ermeni ve Yunan-Rum lobilerinin
başarılarının arkasında işte bu nevi yapılanmaların varlığını görmekteyiz.
-Lobicilikte Türkiye’nin kullandığı üçüncü yol Türkiye ve Amerika’daki iş çevrelerinin
çeşitli ekonomik hedefler için kurdukları örgütlerdir. Şüphesiz bu yapıların iktisadi olduğu kadar
siyasi etkileri de olmaktadır.
Türkiye’nin lobicilik faaliyetlerinin geçmişi incelediğinde tarihinin oldukça eskilere
gittiğini görülmektedir. İlk lobicilik faaliyetleri Avrupa kamuoyunu Osmanlı lehine etkilemek,
yönlendirmek için II. Abdülhamit zamanında yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde 1924 yılında
Amerika’da kurulan Türk Teavün Cemiyeti ( Turkish Welfare Associaton) lobicilik tarihimizde
önemli bir aşamadır. Bu cemiyet Amerika’ya göç eden Türklerin yaşadığı sıkıntılar ve ErmeniRum lobilerinin Türk Amerikan yakınlaşmasına engel olmak için yaptığı çalışmalara karşı
faaliyet yürütmüştür. Bu dernekten başka etkin bir lobicilik görülmemiştir ( Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı, 2015, s. 15).
Lobi için sağlanan kaynak ile elde edilen netice kıyaslandığında Türkiye’nin bu alanda çok
etkisiz kaldığı görülmektedir. Türkiye lobiciliğin önemini kavramış olmakla beraber bu hususta
sağlam bir strateji üzerine kurulu bir sisteme sahip değildir. Gerek profesyonel lobi şirketleri
gerek STK’ların yürüttüğü lobicilik faaliyetleri bütünlükten yoksun bir vaziyette yürütülmektedir.
Örneğin Amerika’da bu meyanda çalışma yapabilecek yüzlerce derneğin çalışmalarını aralarında
bir diyalog kurmadan gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu derneklerin her biri Türkiye’nin
hedefleri doğrultusunda birtakım çalışmalar yapmakta ancak yeterli etki doğurmamaktadır (
Yılmaz, 2009, s. 3).
Türkiye adına lobicilik yapan bu STK’ların aynı zamanda güncel siyasetin etkisiyle siyasal
anlamda bir parçalanmışlık arz etmekte olduğu görülmektedir. Oysa başta ABD olmak üzere
birçok ülkede başarılı lobicilik faaliyetleri gösteren bunun neticesinde milli menfaatleri açısından
önemli kazanımlar elde eden, aynı zamanda bu ülkelerde bir Türkiye karşıtlığı oluşturmayı
başaran Ermeni ve Rum lobilerinin içlerindeki farklılıkları ülkelerinin milli menfaatleri söz
konusu olunca görmezden gelebildiğini ve aynı noktaya vurabildiğini görüyoruz. Örneğin
ABD’de Ermeni lobiciliğini yürüten iki kuruluştan AAA ( Armenian Assembly of AmericaAmerika Ermeni Asamblesi) ve ANCA ( Armenian National Commitı America- Ermeni Ulusal
Komitesi) aralarında ideolojik farklılıklar bulunsa da Washington’da yürüttükleri lobi
faaliyetlerinde aynı konuları farklı yöntemle işledikleri görülmektedir ( Kantarcı, 2014, s. 5).

SİYASİ VE İKTİSADİ POLİTİKA ARACI OLARAK LOBİCİLİK BAĞLAMINDA AHISKA… • | • 85

Türkiye’nin diğer ülkelerdeki nüfusunu etkin bir lobicilik için harekete geçirebilmesi yeni bir
siyaseti gerektirmektedir. Etkin bir lobicilik için kamu ve özel kesim için uzun vadeli programlar
dâhilinde hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. En önemlisi de yerli, koordineli ve tutarlı bir
lobiciliğin geliştirilmesidir. Bunun ne kadar elzem olduğunu anlamak için Osmanlı son dönemi
girişimci sınıfına ilişkin yapacağımız bir tespit isabetli olacaktır. Osmanlı son döneminde
Jöntürkler’e kadar devlet için girişimciliğin önemi anlaşılamamıştır. Jöntürkler Avrupa’nın çeşitli
ülkelerinde eğitim alırken aynı zamanda bu ülkelerin siyasi ve iktisadi yapılarını da inceleme
imkânı bulmuş bir siyasi akımdır. Yurtlarına döndüklerinde bir ülkenin güçlü olabilmesinin en
önemli gereklerinden birinin girişimci bir sınıfın varlığı olduğunu tespit etmişlerdir. Oysa
Osmanlı devletinde sermaye sahibi girişimci diyeceğimiz kesimler Rum, Ermeni ve Yahudilerden
oluşan gayrimüslim azınlıklardı. Maalesef bu kesim de hiçbir zaman yerli olamadı ve
Osmanlı’nın esaslı bir ekonomik gelişme göstermesine katkı sağlayamadı. Bu örnek bize bazı
yapıların yerli ve milli olmasının zaruri olduğunu göstermektedir. Türkiye resmi makamlarının
yeni bir vizyonla lobiciliği planlaması ve lobicilik yapacak yapıların aralarındaki siyasi
bölünmüşlüğü bir yerden sonra bırakabilmeleri gerektiğini işleyebilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla Türkiye’ye gönülden bağlı, kimliğine yabancılaşmamış, tarih şuuruna sahip, milli ve
manevi değerlerine bağlı topluluklar vasıtasıyla meselenin ele alınması gerekmektedir. Tıpkı
lobicilikte başarılı olan milletlerin yaptığı gibi ülke menfaati söz konusu olduğunda farklılıkları
önemsemeyecek bir anlayışın geliştirilmesi, oluşturulan STK’ların siyasi ayrışmalara düşmeden,
parti ve ideoloji gözetmeksizin birleştirici olması başarı şansını arttıracaktır (Özlü, 2016).
Başarılı olanların başarılarındaki temel niteliğin bu birleştiricilik olduğunu görmekteyiz.
Bu bakımdan aslında Türkiye’nin yurt dışında hatırı sayılır bir potansiyeli olduğunu
görmekteyiz. Gerek başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde gerek ABD’de yıllardır ciddi
bir Türk nüfusu bulunmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki başarılı bir lobicilik için başka
ülkelerde kendi milliyetinizden insanların sayısından ziyade bunların yukarıda bahsedilen
niteliklere ve belirli bir donanıma sahip olması gerekmektedir.
Bugün yurtdışında yaşayan Türklerin nüfusu 5,5 milyonun üzerindedir. Bu nüfusa Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Türkler de eklendiğinde büyük bir potansiyelin varlığı
görülmektedir. Ancak Türkiye’nin bu potansiyeli yeterince kullanamadığı veya yönlendiremediği
görülmektedir. Türkler bulundukları ülkede ticari hayattaki kadar sosyal hatta girişken
olmadıkları için lobicilik açısından da yeterli gelişme gösterememektedir.
3. Türk Lobiciliği Bağlamında Ahıska Türkleri
Çalışmamızın asıl bileşenlerinden birini oluşturan Ahıska Türkleri bugün 600 bin civarı
nüfuslarıyla yaklaşık sekiz ülkede yoğun olarak yaşamaktadır. Ahıska Türklerinin yaşadığı
coğrafya Selçukluların fethi öncesinden başlamak üzere bir Türk yurdu haline gelmiştir. Osmanlı
devletinin 1578 yılında bölgeyi fethetmesinden itibaren 1829 yılına kadar Osmanlı toprağı olarak
kalmıştır. Bu tarihten sonra ise Rusya’nın egemenliğine girmiştir. Ahıska bölgesinde yaşayan
Türkler bu tarihten başlamak üzere muhtelif dalgalar halinde buradan göçmüşlerdir. Dolayısıyla
özellikle Türkiye’de, çok eski tarihlerde Türkiye’ye göç etmiş önemli bir Ahıskalı Türk varlığı
söz konusudur. Ahıska Türkleri 1944 yılında ise Stalin tarafından bir sürgüne tabi tutulmuş ve
Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerine dağılmıştır. Özbekistan’ın Fergana bölgesinde ortaya
çıkan hadiseler sonucu ikinci bir sürgün yaşamışlar ve çeşitli ülkelere dağılmışlardır (Seferov ve
Akış, 2008, ss. 393-411). Ahıska Türklerinin yaşadığı göç ve sürgünlerin tarihi müstakil bir
araştırmanın konusu olacak derinlikte olduğu için bu konunun detayına inilmeyecektir. Burada
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asıl önemli nokta Ahıska Türklerinin yaşadığı bu zorluklardan sonra günümüzde barındırdıkları
tarihsel tecrübe ve bir mermer gibi duran Türklük bilinçleridir. Ahıska Türkleri kendilerini
Anadolu Türklüğünün bir parçası olarak gören ve bunu her zeminde ifade eden bir kadim Türk
topluluğu olarak bugün dimdik ayaktadır. Hayatları birden fazla ülkede geçtiği için farklı
kültürlerle yaşarken kimliklerini koruyabilmeyi, bunu bir ülkü olarak benimsemeyi ilke
edinmişlerdir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki Ahıska Türkleri gittikleri ülkelerde
çalışkanlıklarıyla kısa sürede önemli gelişmeler sağlayabilmektedir. Tarih onlara varlık
mücadelelerinde aynı zamanda organize olmanın gerekliliğini öğretmiştir. Ahıska Türkleri bugün
bulundukları ülkelerin çoğunda teşkilatlanmış ve kurdukları dernek, konsey ve birliklerle
bulundukları ülkelerde etkili ilişkiler kurmayı başarmışlardır. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (
DATÜB), Ahıska Türkleri Amerikan Konseyi bu gelişmelere en güzel örnekler olarak öne
çıkmaktadır.
Araştırma kapsamında Ahıska Türklerinin bir kısmıyla çeşitli zamanlarda yapılan
mülakatlarda yaşadıkları çeşitli Türk devletlerinden ( başta Azerbaycan, Kazakistan olmak üzere)
gördükleri desteği ve vefayı dile getirmişlerdir. Ancak Ahıska’nın Türkiye’nin hemen yanı
başında oluşu ve uzun bir zaman aynı devlet çatısında yaşamışlığın onlarda Türkiye’ye bir başka
yakınlık doğurduğunu görmekteyiz. Gerek DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov’un
gerek Ahıska Türkleri Amerikan Konseyi başkanı Sayın Aydin Mamedov’un ve Ahıska
Türklerinin mücadelesine gönül vermiş diğer yöneticilerin kullandıkları söylemlere dikkat
edildiğinde hem Türkiye’ye hem de Ahıska’ya ayırt etmeksizin gönül verdiklerini görmekteyiz.
Örneğin Aydin Mamedov “turkishny.com” muhabirine verdiği bir röportajda Washington DC’de
Ermenilere yönelik yürüyüş ve protestolarda Ahıska Türkleri derneklerinin de bulunduğunu
belirtmiş ve “Ülkemizin milli meselelerinde Ahıska Türkleri her zaman ön saflarda yer alacaktır.”
diyerek Ahıska Türklerinin bakışını ortaya koymuştur (www.turkishny.com). Yine Sayın
Kassanov’un muhtelif demeçlerinde Türkiye için “ öz vatan” vurgusu yapması bir başka örnektir.
Ahıska Türkleri STK yöneticilerinden Sayın Aziz Aziz’in yaptığı çeşitli televizyon
konuşmalarında Ahıska Türklüğünün, Anadolu Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olduğunu
vurgulayan ifadeleri de bu meyanda dikkate değerdir.
Ahıska Türklerinin yaşadıkları coğrafya ne olursa olsun kimliklerine sadık kalmaları
müstakil araştırmaların konusu olacak bir hususiyettir. Bütün bu pozitif yönleriyle Ahıska
Türklerinin lobicilik potansiyeli değerlendirilebilir mi ve bunun ne gibi faydaları olur? Ahıska
Türklerinin lobicilik yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu çerçevede destek sağlanması her şeyden
önce bugün uluslararası siyasette tam olarak açığa kavuşturulamamış olan Ahıska Türklerinin
yurda dönüş meselesine katkı sağlayacaktır. Şüphesiz Ahıska Türklerinin bu çerçevede
çalışmaları olmakla birlikte, lobicilik faaliyetlerini, çok iyi düzeyde gerçekleştirenlerin düzeyinde
bir niteliğe kavuşturmak gerekmektedir. Halka dayalı bir lobicilik bağlamında yeni bir yaklaşımla
Ahıska Türklerinin potansiyelinin değerlendirilmesinin çok yönlü kazanımları sağlayacağı
düşünülebilir.
Ahıska Türklerinin zaman içinde kazandığı organizasyon yeteneği, kimlik bilinci,
mücadele ruhu ve Türkiye’ye ve Türkiye’nin milli tezlerine sahip çıkışı onları Türk lobiciliği
açısından önemli hale getirmektedir. Çalışmanın başında da belirtildiği üzere lobiciliğin ancak
yerelleşmesi, millileşmesi ölçüsünde başarılı olması mümkündür. Bütün bu nedenlerle Ahıska
Türkleri, Türk Hükümetleri tarafından bu açıdan desteklenmelidir. Bu kapsamda lobicilik
yeteneğini geliştirecek eğitimlerin verilmesi, finansal destekler sağlanması ve başta ABD olmak
üzere yurtdışında yaşayan Ahıska Türkleri ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında
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koordinasyonun sağlanması Türk lobiciliğine katkı sağlayacaktır. Aksi taktirde lobicilik adına
yabancı profesyonel lobi şirketlerine yeterince sonuç alınamayacak harcamalar devam edecektir.
Sonuç ve Öneriler
Lobiciliğin günümüzde gerek ulusal gerekse uluslararası siyasetin şekillenmesinde en
önemli araçlardan biri olduğu görülmektedir. Küreselleşmenin getirdiği koşullar ve dünya
siyasetinde belli güç merkezlerinin varlığı karşısında lobicilik bu merkezlere etki etmenin en
önemli aracı olmuştur. Bu aracı etkin kullanabilen ülkeler önemli kazanımlar elde ederken aynı
zamanda çeşitli ülkelerin lobi faaliyetleri ülkemiz açısından da uluslararası planda önemli
zorluklar doğurabilmektedir. Türkiye lobiciliğin önemini geç de olsa anlamış olmakla beraber bu
hususta etkili bir stratejiye sahip değildir. Üstelik profesyonel lobi şirketlerine önemli miktarlarda
para aktardığı halde yeterli sonuç alamamaktadır. Bu kapsamda şunlar önerilebilir:
-Türkiye’nin bir yandan uzun vadeli bir lobi politikası oluşturması diğer yandan yerli ve
milli bir lobi yapılanmasına gitmesi gerekmektedir. Ortak değerler etrafında toplanabilen ve
gerektiğinde güncel siyaseti aşabilen STK anlayışına erişilmesi gerekmektedir. Kamu otoritesi bu
hususlarda ivedilikle çalışmalar yapmalıdır.
- Yukarıdaki öneri bağlamında başta Ahıska Türkleri ve Avrupa’daki yerleşik Türkler
olmak üzere sahip olunan Türk nüfusu iyi organize edilmeli, kurumsal yetenekleri
geliştirilmelidir. Yurtdışındaki Türk varlığının STK’lar, basın-yayın ve siyaset kanallarıyla ilgili
ülkenin karar birimlerinde etkinliğinin artması desteklenmelidir.
- Lobicilik çalışmaları bağlamında Türk dünyasının diğer devletleri ve STK’ları arasında
koordinasyonu sağlayacak bir kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilmesi ve ortak politikaların
oluşturulması zaruridir. Bu aynı hedef doğrultusunda güçlerin birleşmesi ve etkin sonuç
alınmasını sağlayacaktır.
- Lobiciliğin üniversiteler düzeyinde eğitiminin verilmesi bir diğer gerekliliktir. Lobiciliğin
asıl hedefinin ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Lobicilik hedef ülkenin yasama ve
yürütmesinin amaçlar doğrultusunda etkilenmesidir. Oysa Türklerin yurtdışındaki etkinliklerine
baktığımızda çoğunlukla yine Türklere yönelik bir faaliyet yaklaşımı görülmektedir. Ancak
yapılması gereken yabancıların algı ve tutumlarını değiştirme hedefiyle çalışma yapmaktır.
- Türk Hükümetleri geçmişten günümüze değin yurtdışındaki Türklerin ilgili ülkedeki işçi
hakları, sosyal güvencesi, mülkiyet hakları gibi hususlarla ilgilenmişlerdir. Oysa artık bu
ülkelerde yerleşmek niyetiyle yaşayan hatırı sayılır bir nüfusun varlığından hareketle yeni bir
yaklaşım gerekmektedir. Türkiye bu ülkelerde yaşayan soydaşlarının siyasal ve sosyal kurumlara
daha fazla nüfuz etmesini sağlamaya dönük politikalar üretmelidir. Bu aynı zamanda doğal olarak
bir lobicilik gücü oluşturacaktır. Ermeni ve Rum lobilerinin gücü de büyük oranda bundan
kaynaklanmaktadır.
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TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE KAFKASYA’DAKİ AHISKA BÖLGESİ
AHISKA REGION IN THE CAUCASIA WITHIN THE FRAME OF TURKEY – RUSSIA
RELATIONS
Aziz AZİZ
Özet
İkili veya komşu ülkelerin ilişkileri, bilindiği üzere eğitim, kültür, sanat, turizm ve enerji politikaları
açısından, ülkelerarası gelişimin faktörleridir. Bu çalışmamda, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı kazankazan stratejilerini öne çıkarmaya gayret edilmiştir. Adaletin ve eşit dağılımın ön planda olması gerektiğine
inandığım bu dünyada, istikrar ile huzur zafer kazanacaktır. Bu da o demektir ki, ARGE, konferans ve
sempozyum gibi platformlar, dış ve iç politikada, anlam kazandıracaktır. Dünyanın en büyük kara adası
Rusya coğrafyası, enerji, tabii kaynaklar, turizm ve kültürel ilişkiler bakımından, Dünyaya, Türkiye’ye ve
Kafkasya’ya stratejik potansiyeldir. Rusya içerisinde milyonlarca akraba ve Türk topluluklarının varlığı,
kültür tanıtımı ve turizm endüstrisi her iki ülke için, büyüme koridorudur.
Bu nedenle, Türkiye-Rusya ilişkileri, Kafkasya ve Kafkasya coğrafyasındaki Ahıska’ya, Rusya’daki
120.000 nüfusluk Ahıskalı Türklerine, Dünyadaki 650 bin mağdur toplumun, alternatif çözüm noktası
olabilir. Turizm potansiyeli bulunan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, özellikle Kafkasya, Asya ve Orta
Asya’nın komşu olması, Türkiye ve Rusya açısından önemlidir. Dünyada yaşanan acılar, örneğin;
Ortadoğu, Asya, Kafkas coğrafyası ve bu kıtalara sürülen Ahıskalı Türkler, insanlık ve bilim adına aslında
yakışmamaktadır.
Geçmişte, Rusya’ya uygulanan ambargolar, şimdide Türkiye’yi yönelmektedir. Yaşanan olaylar,
turizme, sanata, kültüre, inanca, adaletin ve egemenliğin kayıtsız şartsız Milletindir anlayışına zarar
veremeyecektir. Gelecek bilim adayları olarak görüyoruz ki, Rusya-Türkiye ilişkileri, Kafkasya’nın için,
önem kazanabilir. Dünyanın dört bir yanına sürgün edilen Ahıskalı Türkler, Türkiye-Gürcistan diyalogu
neticesinde öz Vatanları olan, Ahıska’ya döneceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Rusya Türkiye İlişkileri, Ahıska, Ekonomi, Turizm
Abstract
It’s widely known that education, culture, art, tourism and energy politics are the facts of
development of mutual or neighbourhood relations of countries. This study focused on win-win strategies
of international relations. Peace and stability can be victorious If justice and equal distribution considered
in the first place. Platforms like scientific meetings and R&D have a lot to give as a meaning.
Russia is on the biggest land island which has high strategic potential for the world, Turkey and
Caucasia by its’ geografia, natural and energy resources, tourism and cultural relations.
There is a development corridor between Russia and Turkey that includes millions of relative
communities and Turkish communities. This gives opportunities to introduce cultures to each other and
establish an industrie based on tourism. At this point, Turkey-Russia relations can be an alternative solution
for Caucasia and Ahiska placed on Caucasia, more than 120.000 Ahiska Turks of Russia and aggrieved
650.000 of the world. Turkey and Russia have good potential of tourism since they are placed on Caucasia,
Asia and Middle Asia.
Painful times like spreaded Ahiska Turks lived in this geografia unseemliness for the world of
science and humanity. Embargos that have been practised to the Russia in the past recently have been
started to practise to Turkey. Incidents won’t give harm to art, culture, tourism, believe and “sovereignty
belongs to the nation without any conditions” principle.
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As scientist candidates we see that, Russia-Turkey relations will gain importance for Caucasia.
Ahiska Turks spreaded all over the world will be able to return back to their homeland as a result of TurkeyGeorgia relations.
Keywords: Russia-Turkey Relations, Ahiska, Economy, Tourism

1. Sanat, Kültür ve Turizm Açısından Rusya-Türkiye İlişkileri
1.1 Komşu İki Ülke İlişkilerin Hedefleri.
Türkiye-Rusya ve Rusya Türkiye ilişkileri coğrafi açıdan, öncelik komşu olma anlayışı
çerçevesi içerisinde, turizm, ekonomi, sosyal ve kültürel faktörlerin kuvvetlendirilmesi
doğrultusunda olmazsa olmaz öneme sahiptir. Stratejilerin ve hedeflerin her iki ülke için, kazan
kazan politikaları ile yola çıkılırsa, “yakın politika çabası” bölgelerimizin istikrarına ve yararına
faydalı olacaktır. 165 milyonluk nüfusu ile dünyanın kara adası Rusya coğrafya, 80 milyonluk
Türkiye ile beraber her alanda iş birliği acısından büyük bir enerji ve enerji koridoruna sahip
olduğunun belirtmem lazım.
Rusya, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ilk on ülke arasında yer almaktadır. Başta tekstil
olmak üzere, yaş meyve-sebze, metal eşya, motorlu kara taşıtları ürünleri ihraç edilmektedir.
Rusya Federasyonu, 2015 yılında 500 milyar dolarlık ihracat, 380 milyar dolarlıkta ithalat
yaparken, Türkiye, Rusya’nın ithalatından %1, ihracatından %6 pay aldığı anlaşılmaktadır. Enerji
kaynağından bahsettik yukarda, Türkiye, Rusya’ya Doğal gaz ve enerji tüketimi için, 2015’de
yaklaşık 10 milyar dolar ödeme yapmıştır. Türkiye’nin, Gasprom ihracatındaki %18 payı olan
koridor, Türk Akımı Projesi Avrupa koridoru içinde büyük istikamettir. Rusya’dan Türkiye’ye
ise yılda yaklaşık 5 milyon turist gelmekte ve yaklaşık ortalama kişi başı iki bin (2000) dolar
harcama yapmaktadır. Türk firmaları 2014’de Rusya genelindeki turizm, inşaat, gıda, beyaz eşya
ve bankacılık ağırlıklı olmak üzere, tüm sektörlerdeki yatırım tutarı 10 milyar doları aşıyor.
Uzun vadeli, sağlam ekonomi ile ticari süreç her iki ülkeler için, kaçınılmazdır. Rusya’daki
Türk firma ve markalarımızın sayısı binlercedir. Milyonlarca müşterilerin sirkülasyonu her iki
ülke vatandaşlarına fayda sağlamaktadır. Bundan dolayıdır ki Rusya-Türkiye ilişkilerinin hiçbir
şekilde zarara uğramasını istemeyeceğiz, itemedik. Stratejik ve imparator tarihine sahip olan
Türkiye ve Rusya, hem kendi çıkarları ve dünya ekonomisi için önemli rol oynamaktadır. Batının
ambargo politikaları, Rus ekonomisine % 4’e yakın daralma yapmış ve ticarettin önemli nedenine
etki yapmıştır. Rusya, komşu ülkeleri ile ticari hacmini ve koridorunu genişleterek, buna rağmen
Putin, Türkiye’ye çıkarma yaparak birçok alanda anlaşma sağlanmıştır.
1.2 Rusya ve Eski SSCB’de Yerleşen Ahıska Türkleri
Rus-Türk ilişkilerini değerlendiren uzmanların verileri üzerinden analiz edilirse veyahut
araştırmacıların tespitlerine bile gerek yok aslında. 40 yıllık ömrümün altı ayrı ülkeye göç ederek,
canlı tanığı olarak şunları belirte bilirim. Rusya ve eski SSCB coğrafyasında ikamet eden Ahıskalı
Türkleri olarak aynı zamanda Türkiye vatandaşıyım. Bu Millet dünyanın 10 bölgesine göç etmiş
ve sürülmüşlerdir. Bölgelere göre yerleşim planı aşağıda yer alan 1.2.1’de ki haritada
gösterilmiştir.
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Harita : 1.2.1

Önemli hususlardan bir diğeri, Rusya’da 100 bini aşkın Ahıskalı Türkler ikamet etmekte
ve bulundukları ülkelerin bölünmez bütünlüğü için, köy, tarım vs. gibi sektörlerde mücadele
etmekteler. Siyasi irade ve idare, Dünya için önemli faktör olduğunu biliyoruz. İki dudak
arasındaki kararlar, vicdanen de analiz edilmesi lazım. 73 yıldır Vatanlarından sürülen Ahıskalı
Türkler, kendi kaderlerine terk edilmemeli. Sempozyumda alınacak olan sonuç bildirileri
ciddiyetle yerini almalı. SSCB dönemini hatırlıyoruz, vatandaşların sosyal ve ikili ilişkileri
unutmadık. “Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu” konulu programda bir kez daha
hatırlatmam gerekir ki, milyonlarca Müslüman ve Türk toplumunun bugün Rusya da huzur
anlayışı içerisinde olması için, Vladimir Putin döneminde daha da önem kazanmıştır. ErdoğanPutin stratejileri 2016 Moskova da büyük camii inşaatının yapımıyla, Rusya dünyaya örnek teşkil
etmiştir. Keza Türk Devlet Başkanı Erdoğan’da Türkiye’de, diğer dine mensup vatandaşlarımız
için, inanç merkezlerinin faaliyete geçmesi, ikili ilişkilerimiz açısından umut ve güven verici
olmuştur.
2. İkili Ticaret ve Kültürel İlişkiler
Komşu coğrafyamızda yaşananlar muhakkakı negatif etkiler doğuracaktır. Akademisyenler
olarak bu sürece “Siyaset ayrı-Ticaret ve Kültürel ilişkiler ayrı” mantığı ile bakamayız. Her iki
ülkemizin başında deneyimli devlet liderler mevcuttur. Rusya ile Türkiye’nin birçok alandaki
işbirliği ivmesi, komşu coğrafya ve dünyaya karşı alternatif koridor oluşturacaktır. Yılda 40
milyar dolara yakın turizm geliri ile Türkiye, 2014 yılında Çin’den sonra, dünyanın 2. büyük
ekonomisi ile %11 artmıştır. Batı, Rusya’ya 2015 de uyguladığı ekonomik ambargoları ayrıca,
dış odaklı bölücü güçlerin senaryoları, Türkiye ve Rusya’yı “uçak krizi” ile baş başa bırakarak
amaçlarının ne olduğunu ortaya koymasına rağmen, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya güçleri
yetememiştir. Putin’in Mayıs 2012’de 3. kez devlet başkanı seçilerek ilk İstanbul’u ziyaret etmiş,
Türkiye-Rusya Toplumsal Forumunda, ilişkilerimizin ortak stratejik planlamasını kapsayan,
Karma Ekonomik Komisyonu (KİK) oluşturulmuştur. Başlıklar 2.1 çizelgede gösterilmiştir.
2013’te Rusya’ya bağlı Tataristan, 2014’te Antalya’da ve 2017 de İstanbul’da bir araya
gelmişlerdir.
Tablo: 2.1
Eğitim ve Bilim

Medya

Turizm

Spor

Tarih

İş Ortamı

Kültür ve Sanat

Din ve Hukuk
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3. Turizme Olan Önem ve Turistlerin Türkiye İzlenimi
Turizm, Rusya-Türkiye açısından, kültürel alanda en güçlü olduğunu biliyoruz. SSCB’den
sora, Türkiye’yi ziyaret eden Rusyalı turistlerin sayısı her sene artmış ve 2014 de Rusya’dan
(Aziz, 2009, s. 19-20) 4,37 milyon Rus turist giriş yapmıştır. Türkiye, turizm pazarında,
Almanya’dan sonra dünyada ikinci sıradadır. Bence, Türkiye ve Rusya arasında, güçlü diplomasi
ile kurumsal ciddiyet güçlenmeli. Her iki ülkenin tanıtılması, güzelleştirilmesi ve kaynaşması
için, turizm firmalarının kurumsal ve ciddiyet açısından daha sık reklama ile iş birliğine ihtiyaç
vardır. Ülkelerimize gelen turistleri olumlu izlenimler bırakırsak, olumlu sonuç almak
mümkündür. Rusya turistlerin Türkiye’ye ilk gelişi 1990-91’dir. O günkü rakam nerdeyse sıfır
olarak kabul edilmiş ve 5 milyona ulaşan bu oran, ilişkilerimizin demek ki turizmde gelecek 10
yılda, 10 milyona ulaşacaktır.
3.1 İthalat ve İhracat Kalemlerimiz
Türkiye-Rusya ticaret hacminin yüksek olmasının nedeni, şüphesiz Rus enerji kaynağının
büyük payıdır. Rusya’dan doğal gaz ithal eden ülkeler arasında ilk sıralarda bulunmaktayız.
İthalat ve ihracat oranlarının bazı kalemler aşağıda yer alan çizelge 3.1.1’de gösterilmiştir.
Tablo: 3.1.1
İTHALAT

İHRACAT

Petrol Gazları
Doğal Gazlar
Petrol ve Ürünleri
Yağlı Tohum ve Hububat
Demir Çelik
Kömür
Demir Dışı Metaller
Maden Cevherleri ve Döküntüleri
Kimyasallar
Tarımsal Hammaddeler v.s.
Orman ve Kereste Ürünleri

Dokumacılık
Gıda
Otomotiv
Kimyasal
Gıda mamulleri
Elektrik Makine ve Cihazları Mamulleri
Hazır Giyim
Madencilik
Süt Ürünleri ve Tüketim
Narıciye ve Meşrubat
Sebze

3.2. Yatırımlar Müteahhitlik
Türk firmalarının en fazla yatırım yaptığı bölgeler, Moskova, Tataristan, Rostov,
Krasnodar, Soçi, Novorosisk, Lipetsk, St. Petersburg bölgeleridir. Rus firmalarının ülkemizdeki
özelleştirme süreci kapsamında yatırımlarına ilaveten, Antalya ve civarıdır. Otellerde ve tatil
köylerindeki Rus yatırım miktarı 2.5 milyar doları olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda çok
sayıda Rus vatandaşı Türkiye’de gayrimenkul satın almış ve edinilen gayrimenkul sayısı 8.000
civarındadır. 2015’de Rus vatandaşlarının Türk emlak sektörüne yatırımlar 300 milyon dolara
yaklaşmıştır. Türk müteahhitlik sektörü 2015’e kadar, Rusya’da üstlendiği projelerin bedeli
milyarlarca dolara ulaşmaktadır, yani yurtdışında üstlendiği projelerin %20’si Rusya iledir. Enerji
ve turizm, her iki ülke ilişkilerin en önemli unsurlarındandır. Rusya ile enerji alanında işbirliği ve
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu projesi, Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir.(
http://www.haberturk.com/ekonomi/ekonomi/haber.)
4. 2015’de Moskova’da Gerçekleşen Projeler.
İki ülke ekonomi bakan yardımcıları nezdinde, Rusya’da iş ve işbirliği imkânları ele
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alınmış ve 2015’de atılması gereken konular aşağıda yer alan 4.1 nolu çizelgede gösterilmiştir.(
http://moskova.be.mfa.gov.tr ).
TABLO: 4.1
18-19.05. 2015’de Türkiye-Rusya Kara Ulaştırması Karma Kom toplantısı.
05.06.2015’de Enformasyon Tekn-ri ve e-devlet uzman grubu toplantısı
10-14.08.2015 Türkiye-Rusya Sos Güvenlik anlaşması 3. tur görüşmeleri
Kaluga Valisi, Tataristan C.Bşk ve Çuvaşistan Bşk-nı ile Türk işadamları
Büyükelçilik olarak Rusya’nın çeşitli bölge-ne iş adamlarına ziyaretlerde
27.06.2016 C.Bşk-zın kamuoyuna açıklanan Bşk Putin’i muhatap mektubu
Ticaret, ekonomi, turizm vb. alanlarda da karşılıklı temas ve görüşmeler.
M.Çavuşoğlu ve 34. Krd Ekn İş Birlg Dış işl Bakanları ile Soçi Toplantısı
26.07.2016 Rus türk Eeknm Bkn-rı ve 09.08.216 Cumh Bşk-zın Petersburg Ziyareti
Putin’in 10.10.2016’da Türkiye’yi ziyaretin ve 12.10.2016 Krm Ekn İs Birlg Kom Top

4.2. Doğu Batı Koridoru
Türkiye, batı ve doğu bölgesine köprü oluşturan bir jeopolitik alandır. Bölgemiz, komşu
ülkeler kadar doğalgaz kaynağı bulundurmasa da, Orta Asya, Kafkasya ve Rusya gibi bölgelerin
doğal gaz enerjisinin Avrupa’ya için, transit ülkedir. Kafkasya da, soğuk savaşın sona ermesinden
sonra, uluslararası politikada etnik temelli çatışmalar ve enerji transferi politikaları, kendi
alanında rekabeti teşkil etmiştir. SSCB önce ve sonra başlayan sorunlar ve ekonomik ilişkiler,
ikili ve komşu ilişkilerini zaman kaybına uğratmıştır. Çünkü süreç ilerliyor, çağ ve teknoloji
değişiyor, hedef sosyo kültürel ve turizm ilişkilerinin yanı sıra, pazar sektörüne geçmektedir. Bu
durum iki ülke ve diğer ülkeler arasındaki enerji ticaretinde, alternatif politikalar uygulamasını
beraberinde getirmektedir.
4.3. Enerji Transferi ve “Mavi Akım”
Demektir ki; Türkiye ile Rusya enerji ilişkileri, 1980’den sonra başlamış ve 2003 de mavi
akım anlaşması ile Rusya’dan ilave doğal gaz alınması her iki ülke için, dış ticaret hacmini
artırmıştır. Doğal gaz alımına ilişkin anlaşmalardaki projelerin tamamlanması durumunda,
Türkiye’nin ithal ettiği doğal gazın %40’ı Rusya’dan karşılanacaktı. Mavi akım projesi, Türkiye
ile Rusya arasındaki enerji alanında yapılan işbirliğinin önemlisidir. 16 mlr m 3 gazın Rusya’dan
Türkiye’ye taşınması hedeflenmektedir. Bugüne kadar özellikle Orta Asya ve Kafkasya da ki
enerji kaynaklarının uluslararası pazara ulaştırılması rekabet içerisindeydi. Bu rekabetin adı da
Güney Akım-Nabucco’dur. 2009 yılında Türkiye’de dönemin başbakanı Erdoğan ile imzalanan
anlaşma, enerji alanında rekabetten ziyade, işbirliğinin karşılıklı güçlendirilmesini
kararlaştırılmıştır (Aziz, 2009, s. 32-35).
5. Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Yeni Süreç
5.1. St Petersburg Zirvesi
Bildiği üzere, 15 Temmuz 2016, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin
ardından ve Türkiye’nin komşularıyla iyi ilişkilerde bulunmamalarını isteyenlere inat,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurtdışı seyahatini, Rusya’ya yapmıştır. İki ülke ilişkilerinin, 24
Kasım 2016 öncesine döndürmeye ve daha ileri boyuta taşıma kararı alan Ankara ve Moskova,
2016-2019 arasını kapsayan orta vadeli program üzerinde mutabakata varmıştır. Ekonomi, ticaret,
enerji, turizm ve üst düzey iş konseyi, çarter uçuşları, tarım ürünleri dâhil ikili ticareti kısıtlayan
yasaklar kaldırılması, vizesiz rejimi tekrar yürürlüğe girmesi olmuştur. Akkuyu’ya stratejik
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yatırım statüsü verilmesi ve projeyi hızlandırılması, Türk-Rus ortak yatırım fonunun kurulması,
savunma sanayi alanında işbirliği, Türkiye-Rusya-Azerbaycan üçlü zirvesi oluşturulması,
Ankara-Moskova hattını güven haline oluşturulması, Türk Akımı ve Mavi Akım projesi
hızlandırılması gibi hayati süreçlerin startı verilmiştir. Proje aşağıda yer alan nolu 5.1.1 harita ve
resimde gösterilmektedir.
Harita 5.1.1

5.2. SSCB Sonrası Türkiye Rusya İlişkileri
25 Aralık 1991’de, Sovyet Devlet Başkanı’nın, SSCB’nin resmen sona erdiğini
televizyonda açıklaması ile birlikte, XXI. yüzyıl için yeni bir dönüşüm süreci başlamıştır. “Orak”
ve “çekiç” simgesi ile sosyalizmin sembolü olan sscb bayrağı kapanmış, kımızı-beyaz-mavi renkli
Rusya Federasyonu bayrağın kabulü gerçekleşmiştir. 15 ayrı devlet haline gelen eski SSCB
ülkeleri, komünist rejimin merkezi ekonomisinin terk edildiğini ve liberal ekonomiyi
benimsediğini ilan etmiştir. SSCB’nin idari şeması aşağıda yer alan nolu 5.2.1 haritada
gösterilmiştir.
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Harita 5.2.1

RF’nin bölgesel önceliklerine değinmek gerekirse, SSCB’den sonra meydana gelen
uluslararası sistemdeki güçler dengesizliğini ortadan kaldırmak için, Rusya, yoğun bir çaba ile
kendi gücünü toparlamak, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı, yakın komşuları ile ilişkilerini
geliştirmek idi. Karadeniz havzası ve Türkiye ile olan stratejilerini karşılıklı olarak güçlendirmeyi
başarmış en aza indirebilmek için, dış politika izlemiştir. Batı ve Doğu ile ilişkileri geliştirilmiş,
dengeli dış politika oluşumu için, aşağıda yer alan 5.2.2’de tablodaki hedeflerle yön vermiştir.
Tablo: 5.2.2
Rusya’daki iç ekonomik ve siyasal süreçlerin ilerlemesi
Baltık ülkeleri, Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle ; askeri, ekon ve siyasal ilişki
Rusya dışında yaşayan Rus vatandaşlarının sorunlarının çözümü ve onların hukuki statülerinin güvence
altına alınması
Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa ülkeleri ile olan ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi

5.3. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Büyük Pazar
SSCB’den sonra, Rusya, eski SSCB coğrafyası üzerindeki etkinliğini yeniden kazanmak
amacıyla, 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu’nu (BDT) kurar. Katılımcı ülke sayısı 12 olan
bu topluluğa Baltık Cumhuriyetleri hariç, tüm eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri üye olur. Üye
ülkeler; Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan,
Türkmenistan, Tacikistan, Moldavya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dır. BDT coğrafyası
yaklaşık (o dönem) 260 milyonluk nüfusu ile, dünyanın en büyük pazarları arasında yerini
almıştır. Önemli ticari fırsatlarının bulunduğu BDT pazarında, başarılı olmanın en önemli koşulu,
ekonomik düzenin işleyişini iyi bir şekilde takip edilmesidir (http: // www.bdt.ofisi.com).
5.4. Turizm ve Akrabalık Bağları
Turizmin yayılması akrabalık ilişkilerimize güçlendirecektir, Türkiye’de ve Antalya’da
Rus Türk kültür kaynaşma ve dayanışma platformlarının faal olduğunu hatırlatmak isterim.
Almanlarla başa baş turizm konusunda faal hizmetler sağlanmaktadır. Turistlerin, Türkiye’yi
tercih etmeleri, istikrarın ve güvenin oluşumu demektir. Kocaeli Üniversitesi uluslararası ilişkiler
doktora öğrencisi olarak şuna değinmek istiyorum; 24 Kasım 2016 da yaşanan talihsiz uçak
krizinin ardından ve sonraki süreçte, Putin ve Erdoğan’ın devlet terbiyesi tüm dünyaya örnek
teşkil eden stratejik addım atmışlardır. Sn. Putin’in bu süreçle ilgili yanılmıyorsam, biz Milletin
ve Halkımızın önünü kesemeyiz. Türkiye’ye turist olarak gidip gelmeleri, Milletin özgür ve hür
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iradesidir, istedikleri ülkelere gidebilirler, siyaset ve diplomasi ayrı, komşuculuk ayrı ifadelerini
hatırlıyorum. St.Petersburg Üniv.Ulus.ilişk blm. ve Türkiye-Ortadoğu uzmanı Doç. Dr.
Aleksandr Sotniçenko, 15 Temmuz 2016 Türkiye’de yaşanan darbe sürecini, Rusya-Türkiye
ilişkileri açısından şöyle demişti; Ankara ve Moskova’nın içinde bulundukları siyasi tecridi kırıp
ekonomik ve bölgesel sorunlarını çözüp birbirine ihtiyacını ortaya koymalılar. İkili ilişkilerimizi
bozmaya çalışanlara inat, ilişkilerimizin güçlendirilmesi için tam bir zamandır demiştir.
6. Türkiye - Avrupa Birliği ve 53 Yıllık Süreç
Brüksel’in, Ankara ile olan tutumu bizleri kaygılandırmakta, demokrasi ve hukukun
üstünlüğü için, mücadele eden dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında 10. yeri alan Türkiye, bazı
kesimleri rahatsız etmiş olsa gerek ki, Rusya ile de aramızı vurmaya gayret etmişlerdir. Dünyanın
en büyük kara devleti ile yan yana olmamız bilime, sanata, kültüre, inanca ve turizmi
güçlendirecektir. Avrupa, 80 milyonluk Türkiye ile 53 yıldır müzakere sürecindedir. Ortadoğu,
Kafkasya ve Türk medenin var olduğu coğrafyada yaşananları göz ardı edemeyiz. Rus yazarının
dediği gibi; yaşanan gerçekleri, görmedim duymadım deseniz de, düşünmedim diyemezsiniz ya.
Bu doğrultu da; AB ve jeopolitik görüntü aşağıda yer alan 6.1’deki haritada gözükmektedir.
Harita 6.1

Sığınmacı krizini hatırlatmak isterim. Suriye nüfusunun yarısı, yaşadıkları ülkelerini terk
etmiş ve 3.milyonu Türkiye’ye sığınmışlardır. Irak körfez savaşında, 1.000.000 Iraklı keza öyle.
100.000 Ermenistan vatandaşı bugün Türkiye’de yaşam mücadelesi vererek, kendi ülkelerine
dönüyorlar, acaba niye? Demek ki, Türkiye, sığınmaların, huzurun ve istikrarın merkezi olduğu
biliniyor. Doktora öğrencisi ve Azerbaycan-Türkiye Vatandaşı olarak, ayrıca tam 72 yıl bundan
önce “Vatan Ahıska” dan Stalin ve Beriya döneminde sürgüne yollanan Ahıska Türk ailesinin
ferdi olarak, şunu belirtmem gerekir ki; bizleri de dünya dengesizliği kaygılandırmaktadır.
6.2. Suriye Krizi ve Merkel’in Türkiye Politikaları.
Almanya Başbakanı’nın gecen yıl 10 kez Türkiye’ye gelmiş ve mültecilerin uluslararası
standartlara uygun yaşam merkezinde bulunmuş, Türkiye’ye yıllık 3 milyar dolar destek
sağlayacağız vaadi hayal olmuştur. Türkiye, kendi bütçesinden bugüne kadar, STK’lar dahil 30
milyar dolar harcama yapmış, AB ve BM’den sadece 400 milyon dolar destek sağlanmıştır. AB
aynı zamanda kapılarını kapatmış ve mültecilerin Türkiye’de kalmasını önermiştir. Diğer
taraftan, Almanya-Türkiye vatandaşı olan ve bir ay kadar Almanya konsolosluğunda saklanan
ajans temsilcisinin göz altına alınması, Merkel’in bir kez daha Türkiye’ye gelerek, serbest
bırakma talebi, akademik camianında bilmesini isterim. Türkiye, mazlum mültecilere kapıları
sonuna dek açmıştır.Örnek:2008 Rusya-Ukrayna krizinde yaşayan 9bin Ahıskalı Türkün,
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Cumhurbaşkanımızın ve DATÜB Lideri Ziyattin KASSANOV öncülüğünde binlercesini
Türkiye’ye iskanlı olarak yerleştirmesidir. Görüntü aşağıda yer alan 6.2.1’deki resimde
gözükmektedir.

Şimdi ise gözler Rusya ve Türkiye üzerindedir. Her iki ülke ve gelecek akademisyenler,
insanlık ve beraberlik adına, faydalı bilimsel ARGE projelerde bulunacağız. Türkiye’de G-20
Antalya zirvesi ve yaklaşık 60 İslam Ülkesinin Türkiye de ağırlanması, büyük bir gücün ve
geleceğin umut ışığı olsa gerek (Aziz, 2016). İlgi konu aşağıda bulunan 6.2.2’deki resimde
gözükmektedir.
Resim 6.2.2
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7. Erdoğan Putin Görüşmesi Kıtamızda Yeni Bir Blok mu Oluşturacak
7.1. Avro ve Asya Birliği Hedef 100 Milyar Dolar
24 Ekim 2013 tarihinde, “Erdoğan Putin Görüşmesi Kıtamızda Yeni Bir Blok’mu
Oluşturacak” konulu makalemi kaleme aldım. Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’te düzenlenen
Avrasya Yüksek Ekonomik Toplantısında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
NAZARBAYEV tarafından, Türkiye’nin Avrasya Birliği içerisinde yer alması önemlidir işaretini
vermiştir. Bu konu, Türkiye içerisinde ve dışarısında bazı görüş, fikir ve tartışmaları gündeme
taşımıştır. Rusya Federasyonu başkanı Vladimir PUTİN’in o dönem Türkiye’yi ziyaret etmesi,
bana 2011 yılında bir önergesini hatırlatıyor. Putin’in, Türkiye’nin AB sürecine espri bir dille
eleştirmiş ve Avrasya Birliğine davet etmiş idi. Bu durum, Rusya içerisinde gündem olmuş,
Rusların sıcak bölgelere olan ilgisi her daim olduğu gibi, yine önem taşımıştır. Türkiye-Rusya
ilişkileri etraf coğrafyada, yakın politika ve ekonomik kalkınmayı sağlayacaktır. Dönem
içerisinde Rusya Türkiye Stratejik Yüksek Ekonomik İş Konseyi Toplantılarından
anlaşılmaktadır ki, önümüzdeki 10 yıl ticari hacmimizin 100 milyar dolara ulaşması, her iki ülke
için bir strateji olarak belirlenmiştir.
7.2. Türkiye’nin Çıkarları, Şangay İş Birliği ve Erdoğan Putin
190 yıllık süreç, Osmanlı ve Türkiye’ye, sportif terim kavramıyla, komşu ülkelerle olan
duruşunda nasıl bir “GARD” alacağını kazandırmıştır. Burada dikkatli edeceğimiz hususlar,
ülkenin kültürel gelenekleri, din ve dil bağımsızlığı, jeopolitik alanlarımız ve muhafaza edilmesi
olmazsa olmazımızdır. Orta Asya, Rusya ve Kafkasları yakinen tanıyoruz, dünya ülkeleri
içerisinde yaşananların (Orta Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Kafkaslar) pratik olarak canlı
tanıklarıyız. Genç nüfusu ve performansı ile ilerleyen Türkiye, yakın tarihte yaşananların
farkındadır. Asya da 2000 li yılların başında kurulan ŞANGAY Birliğinin (Çin, Rusya,
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan) her hangi bir etkin fonksiyonları bulunmamaktadır.
2001’den sonra etraf coğrafyada yaşananlar belli, Birleşmiş Milletler gibi teşkilatın dünya
dengeleri için, kınamaktan başka bir adımı yoktur. Rusya, bu beşlinin örgüt üyesidir. Karadeniz
havzasında, Ukrayna Rusya krizi olarak bilinen süreç, Rusya’ya karşı, AB ve ABD’nin
uluslararası arenada ambargolarını artırmaya devam edecektir. En son olarak, Avustralya’nın
Brisbane kentinde düzenlenen G-20 zirvesinde, keza aynı şekilde ilgi ülkelerin Putin’nin stratejik
politikalarına çevrilmiş ve yakın beş yıl içerisinde dünya ülkeleri arasında yeni bir senaryo
oluşacaktır görülmüş idi.
7.3. Erdoğan-Nazarbayev Görüşmesi Rusya’da 100 Bin Ahıska Türkü
Binlerce yıllık Türk Devlet anlayış ve politikamız, bize bir çok alanda tecrübe olmaktadır.
Dönemin Başbakanı R.T.ERDOĞAN’a, Kazakistan Cumh-nı Nursultan NAZARBAYEV’ın
gümrük birliğine alınması önergesi ve görüşmesi, bir çok ülkeler tarafında Sovyet Bloku gibi bir
blok mu kuruluyor..? algısı yaratmış idi. Oysa ki, Rusya içerisine bakılırsa görülecektir ki, bizimle
kök bağlantıları olan milyonlar mevcuttur. Nazarbayev’in: Türkiye’nin bu birlik girmesi, Asya,
Türkistan ve Türkiye için, önem arz etmektedir dediğini unutmayalım. Rusya-Türkiye ilişkileri,
son yıllar içerisinde hızlı bir ekonomik ilerleyişi göstermektedir. Siyasi, sosyal, iktisadi, eğitim,
savunma ve ekonomik alanlarda uzun vadeli stratejik adımlarının atıldığının farkındayız. İkili
ilişkiler sadece maddi çıkarlar doğrultusunda hareket etmemesi lazım. Rusya içerisinde bugün
milyonlarca Türk ve Müslüman toplulukların varlığı göz ardı edilemez. Türkiye-Rusya ilişkileri
demek, aynı zamanda 100 binlerce Ahıska Türk ailelerinin, Rusya Federasyonunda ikamet ettiği
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yer demektir. 14 Kasım 1944’de, Sovyet dönemi liderleri (Stalin ve Beriya) tarafından, Vatan
Ahıska’dan zorla sürülerek soykırıma uğratılan 86.000 Ahıska Türk’ünün, bugünlerde sayıları
milyonları bulan bu toplumun, Ahıska’ya dönmeleri için de bir adımda olabilir.
Sonuç
Sonuç olarak bilmemiz gereken önemli hususlar, bizlere şunu göstermektedir; OKUYUN,
öncelikli anlayışı doğrultusunda, inancın, kültürün, sanatın, yaşanarak muhafaza edilmesi aşkı,
akademik araştırmaların ve bilim camiasıyla beraber inşa edilmesi doğru bir yoldur. ARGE için
ayrılan pay, iyice güçlendirilmesi, denetlenmeli ve toplum olarak faydalanması lazım.
Rusya – Türkiye ilişkileri, gerek Dünya ya ve komşu ülkelere önemli bir kaynak paylaşım
transfer pazarıdır. Rusya ile olan ilişkilerimiz, Orta Asya ve Kafkaslardaki enerji hattının,
karadeniz üzerinden batıya ulaştırmayı sağlayan fırsat koridordur. Rusya’nın, batı karşısında
görmek istediği Hazar’a ve Karadeniz’e komşu oluşu, ayrıca bu bölgelerin tarıma elverişli
toprakları, yani Türkiye Gürcistan sınırında bulunan AHISKA ve Ahıskalı Türkler, Türkiye ve
Rusya açısından çok önemlidir.
Rusya Federasyonu, Türk Cumhuriyetlerine yönelik dış politikaları çerçevesinde ve çok
milletli bir devlet yapısı ile, SSCB’den sonra müstakil Cumhuriyetler haline gelen ülkelerle
beraber, işbirliğini sürdürmeye devam ettirmiştir. Türkiye ile Rusya, Orta Asya ve Azerbaycan
Türk Cumhuriyetleri’nin enerji kaynaklarının, Ukrayna ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına
ulaştırılmasında, gerçekleştirmeye devam etmektedir.
Bildiri metnime son verirken, emin ve umut içerisinde bilmemiz gerekir ki, bir başka
deyimiyle biz bilim adayları inanıyoruz ki, kimse bundan sora Rusya ve Türkiye İlişkilerini
bozmayı hayal bile etmesin. İnsanlığa yakışan da budur, “Bozma, Yap” mantığı, istikrarı
getirecektir. Selam Olsun Rus - Türk Kültür, sanat, ekonomi, enerji, turizm ve komşuculuk
ilişkilerinden yana olanlara.
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KAZAKSİTAN’DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ
WOODEN TURKS LIVING IN KAZAKHSTAN
Indira AZRETBERGENOVA*
Günümüzde çağdaş dünya da Kazakistan da yaşamakta olan tüm milletlerin yaşam tarzı
dünyanın ilgisinde diyebiliriz. Hangi ülkede olsa, orda yaşamakta olan etnik grupların içsel ve
kültürel yaşamlarında huzur çok önemlidir. Başka türlü ekonomiyi geliştirmek ve kültürel açıdan
ilerlemek mümkün değildir.
Kazakistan şu anda kozmopolit (132 ulus) bir devlettir. Burada yaşamakta olan milletlerin
tarihini, tarihçiler derin araştırmaktadırlar. Kazakistan da yaşamakta olan milletlerin her biri,
Kazakistan vatandaşı olarak her hakka sahiptir. Çok uluslu devlet olan Cumhuriyetimizin tarihine
baktığımızda gelişme sırasında faydalı olsa da, zamanında Rusya ve Sovyet İmparatorluğu
siyasetinin ürünü olduğu gözükmektedir. Devletimize zorla göç ettirilen uluslar; Kore, Alman,
Polonyalılar, Yunanlılar, Kırım Tatarları, Kafkaslar ve kendi soyumuzdan olan Ahıska Türkleri
bunlara şahittir.
Bu ulusların içeresinde Kazakistan da yaşayan uluslar arasında çoğunluğu tarafından ilk
olarak Ahıska-Türk diasporası ilk sıradadır. Zamanında Ahıska Türkleri hakkında bilgilere tarihte
ulaşmak mümkün olmamıştı. Sovyet döneminde belgelere ulaşmak mümkün değildi. Derin tarihe
bakarsak Ahıska Türklerinin tarihi, Gürcistan’ın Türk tarihiyle ilgilidir. Tarihte hiçbir zorluğa
bakmadan, Kazaklar ve Ahıska Türkleri idari-totaliter sistemin en zor dönemlerini atlatarak, Türk
dilinde konuşan aynı dinde buluşan, etnik gruplarla beraber yan yana ve bir birini destekleyerek
ilerledi. Böylece dini, dili, amacı ve çalışma güçleri ortak olan toplumlar Kazakistan’ın
bağımsızlık temellerini atmışlardır. Ahıska Türklerinin tarihini bilmek, devletimizin toplumlar
arası anlaşmasını, kardeşliğini ve dostluğunu güçlendirmektedir.
Kazakistan’ın 4 eyaletinde Almatı, Cambıl, Güney Kazakistan, Kızılorda ve bununla
birlikte Kazakistan’ın güney başkenti Almatı şehrinde, 1999-2009 halk sayısına göre Ahıska
Türkleri bu bölgelerde yaşamaktadırlar. 1944 senesinde zorla göç ettiklerinden sonra Kazakistan
ikinci vatanları oldu. Bu bölgeye 70 senedir yaşan Ahıska Türkleri, önceden yaşamış olan
Gürcistan’ın Meshetya ve Djavahetya bölgelerindeki hava klimatına benzerliktedir.
Her bir milletin kaderinde kendi tarihi çok önemlidir. Onun için de haksızlığa uğrayan
Ahıska Türkleridir. Sovyet döneminde “milli kurulum” diye adlandırılan resmi siyasette
Meshettin Müslümanlarına bağlı çok haksızlık oldu. Hükümet onları kafalarına göre Gürcü dedi.
Çoğunlukla da Türk yada Azerbaycanlı diye yazdılar. 1944 senesindeki Gürcistan İçişleri
Bakanlığının göç ettirme evraklarında Türk-Meshetinler “Türk”, küçük etnik grup olarak
“Azerbaycanlı”diye yazılan.
Kazakistan kendi topraklarına XVII asrın birinci yarısında XVIII asrın başından itibaren,
Avrupa örneğindeki gibi başka etnik grupları kabul etmeye başladı. Bu sistem Sovyetler Birliği
kuruluşu ile bu yöntem güç kullanma ile gerçekleşmeye başladı, böylece Kazakistan toprakları
ulusların göç etme topraklarına dönüştü.
Demografi araştırmaların sonucunda 1937-1938, 1941-1945 senelerinde Kazakistan da
sürgüne uğrayarak, zorla sürgün edilen halk sayısı 1 mln,500 bin insanı kapsamaktadır1. Böyle
sürgün 1393-1944s, çalışma amacıyla taşınma, 1944 senesinde ise özel göç ettirme diye
adlandırıldı. 1944 Gürcistan dan 81062 insan (Ahıska Türkleri) sürgün edildi, 1949 s. 1 Ocak
*
1
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istatistiğine göre 2 300 535 insanın göç ettiği hesaplanmıştır. Adı geçenlerin 1 835078-ı hayatı
boyunca geri dönemez kategorisine girdi bilinmektedir. Onların 365 173 Çeçen İnguş lar, 57 491
Karaçaylar, 31 873 Balkarlar, 77 279 Kalmaklar, 186 535 Kırım Tatarları, 1 035 701 Almanlar
zorla göç ettirildiler. Sürgüne uğrayanların yaklaşık 17 bini yolda trenlerde ölmüştür 2.
Ahıska Türkleri, Gürcü milletinden, Stalin’in sürgüne gönderdiği döneminde SSCB
içeresine üye olan Kazakistan’a gelmişlerdir. Sovyetler Birliği tarafından 1920 ve 1944 yıllarında
sürgün edilen, trenlerle Kazakistan’ın güneyinde Almatı, Şımkent ve Cambıl kentlerine
gönderilen Ahıska Türkleri yerleştirilmiştir. 1956 senesine kadar Ahıska Türklerinin ikamet
yerini değiştirme hakları yoktu, onları baskı kurbanı olarak kabul edilene kadar. Baskı kurbanı
statüsü kabul edildikten sonra da Ahıska Türklerinin çoğunluğu yaşadığı yerlerini değiştirmek
istemeden Kazakistan topraklarında kalmayı tercih ettiler. Ayrıca Kazakistan 1990 senelerin
başında, başka ülkelerden göç merkezi olarak kaldığı ülkedir, göç eden milliyetlerin içinde Ahıska
Türkleri de dâhildir.
Ahıska Türklerinin Kazakistana Gelmesi
Ahıska Türkleri için aradan kaç sene geçse bile, yeni dünya kapısın açan çocukta 1994
senesindeki 14 Kasımı hiç bir zaman unutmayacak, unutulmayacak. Gerçekten de Kazakistan’a
Ahıska Türklerin ilk grubu kendi istekleri dışında başka milliyetlerle beraber 1938 s sonunda
sürgün olduklarını KC MA (devlet merkezi arşivi) arşiv evrakları ispatlıyor. Mesele N13 karar
Almatı eyaleti İle ilçesinde Kauçuk köyünde kayıt edilen.
İkinci dünya savaşı sırasında Gürcü toprakları Alman askerlerinin zulmüne uğramadı. Buna
bakmadan Ahıska Türklerine Almanya Hükümeti ile işbirliği yapıldı diyerek Sovyet Hükümeti
Ahıska Türklerine zorluk göstermeye başladı. Bu haksızlığın amacı ise Stalin’in kendi ülkesini
Müslümanlardan temizlemek idi. Ahıska Türklerinin içinde Almanlara karşı savaşanlar çoktu
onlardan biri, Ahıska Türklerin dernek üyesi Aşim Gasimov olan. O 1907 senesinde Gürcünün
Aspinzdı ilçesinde,Tazako köyünde dünyaya gelen. Orta okulu bitirdikten sonra Toloşi ilçe
merkezinde pedagoloji tehnikum mezun olarak ,, köyde öğretmenlik yapan. 1939s. Sovyet
Kırmızı asker sayısına davet edilerek, savaşa katılıyor. İkinci dünya savaşısı sırasında general
Rokossovski başlayan 70-askerin Orta Asya 162 moto atkışlar divizya kuramında Almanlara karşı
savaştı. Asker sayesinde iken Sovyet askerinin çok madalyların kazanmış. “Gazi için” madalyası
1943 s. 5 Temmuzunda Kusrk savaşında alıyor.48-askerde savaşıyor. 1944 s. ağır hastalığından
sonra askerden dönen. Kazakistan’a Şimkente göç edildikten sonra çok sene tarımda çalışarak
1995 s. ölmüş.3
1937 s. itibaren Ahıska Türklerinin durumu çok zorlaştı. Orta hesapla her köyden 20-30
kişiden, genel olarak bilimdi, gözleri açık ve din temsilcilerin turuklanarak götürdüler. 1944 s
halkın durumu çok kötüleşti. Stalin kışın soğukluğuna bakmadan, savaşın getirdiği kaygı hasrete
bakmadan, halkımızı zorla vatanımızdan ayırdılar. Demir yolu istasyonu Aspindzıdan 40 km
uzaklıkta idi. İnsanları demir yoluna kadar büyük arabada taşıdılar. Bizimde sıramız geldiğinde,
üç-dört tane aile aynı arabaya bindik. Demir yolu istasyonunda hayvan taşıyan bir vagona 8-10
aileden dolana kadar iterek bindirldik. Vagonda su, yiyecek ve ihtiyaç karşılayacak yerler
olmadan çok soğuk idi. İnsanlar kışlık giyim alma imkanları olmadı. Bir taraftan çok soğuk, ikinci
Земков В.Н. Спецпосленцы (по документам НКВД и МВД СССР) Социологическое исследование 1990,№11,с.11.
3 Курбанов А. Воспоминание о войне//Ахыска-2005,-31.12-13с.
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taraftan açlık, kirli, sağlıksız durumların sebebinden insanlar ölmeye başladı. Ölen insanların net
sayısı belli değil. Sadece gecede istasyonlarda cesetler askerler tarafından ayaklarından taşıyarak
köpekleri atmış gibi atıyorlardı. Onlara kuran bağışlanmadı, böyle hasret bu dünyada olmadı
diyor. Trenler yavaş hareket ettiler, sadece kimse yaşamayan istasyonlarda durdular. Bazı
yerlerde birkaç gün kaldılar. Kendilerinin dünyanın neresine gittiklerinden habersiz haksız
insanlar. Ahıskadan Almatıya 27 günde ulaştık. Bu zaman içersinde bizim vagondan sadece 7 kişi
öldü diyor. Tren istasyonlarında bizleri bekleyen orta Asyalılar gördük. Sürgüne uğrayan Ahıska
halkın kazak yerlileri at arabası, kızak, develerle, bazıları yalnız inekleriyle beklemeye geldiler.
Ahıskalıları kütüphane, okul, külüb, pazarlara yerleştirdiler. Bazıları ise kendileri zarzor yaşayan
ailelere yerleştirdiler. Kazak ailelerine çok zor zamanda bizlerle bir ekmeği, bir kese ayranı
bizlerle bölüşerek içtiklerine her zaman teşekkür ediyoruz 4. Bir taraftan en önemlisi ve
Ahıskalıların kalbinde bir umut aydınlanması tercümansız bir birleri ile anlaşabilmeleri, ortak örf
ve adetlerin olması idi. Sadece ortak olan dil, örf ve adetten başka ortak hasret- İkinci dünya
savaşının masrafları. Bu savaşta babası, abisi, kardeşi herkes beraber savaştılar ve evin erkekleri
savaştan dönmediler. İlk zamanlarda Ahıska Türklerine şüpheli bakanlarda oldu. Sürgüne
uğrayanlara onlara hiçbir komforu olmayan küçük evlere, inşaatı bitmemiş olan devlet dairelerine
yerleştirdiler. Bunun sebebinden çeşitli hastalık, çoğunlukla çocukların bünyeleri savaşamadan
bu dünyayı terk ettiler. Buna bağlı olarak 1945 s 29 aralıkta Moskovadaki Halklar Komitesi
Başkanı V.N.Molotova göç eden halkların durumu ve yaşam ev meseleleri hakkında tekrar yazı
yazıldı. Kavkazdan göç edilen halklar için 2500 tane evin hiçbiri de komple bitmedi ve onlara
verilen evlerin tamirat yapılmasına mümkündük olmadı. Bunun için KHK1946 s konut ev inşaatı
için fondan 63 mln.som civarında ek finans bölünmesini talep edildi 5.
Ahıska Türklerine ve de diğer sürgüne uğrayan milliyetlere Kazakistan’a geldiği ilk günden
itibaren sokağa çıkma yasağı getirilmiştir, yani komutanın vereceği özel ruhsat haricinde akraba
ve diğer tanıdıklarına ziyaret etmek ve başka yerlere gitmek yasaktı. Tüm halk taşıtları, otobüs,
trenler, özel arabalar dikkatle kontrol edildi. Mesele 1950 Cambıl eyaletinde, Karakunduz
köyünde evlenmekte olan iki Ahıskalı genç çiftin evlenme töreninde komutandan izinsiz
evlendiler diye gelin hanımı tutuklayarak götürdüler. Böyle sıkıntılara dayanamayanlar, Staline
özel ve toplu olarak şikayet mektupları yazılarak, İnsanları böyle zorluluklardan kurtarmaya
yönelik ulusa ihanet edilmesi hakkında yazıldı. Böyle mektup yazanları vatan hainleri diye
cezalandırıyorlardı. Her ay komutan ofisine gelerek imza atıyorlardı. Söz konusu yıllarda
Kazakistan da toplam 24 özel ceza veren komutan ofisi çalıştı. Böyle haksızlık tam 12 sene devam
etti. 1956 da bu sistem iptal edilerek Ahıska Türkleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Söz konusu
yıllarda alınan kararla Ahıska Türkleri için bir umut oldu. Ama Ahıska Türkeri Gürcistan’a kendi
vatanlarına dönemediler. Böylece çoğunluğu zorla sürgün edilen devletlerinde yaşamaya devam
ettiler. Komunist partisinin XX kongresinde Kafkazlardan gelen halklara İnguş, Karaçay, Çeçen
gibi milletlerin, tarihi vatanlarına dönmelerine izin verdiler. Ama Kırım Türkleri ile Ahıska
Türkleri bu karar içersinde yoktu.
Kırım Tatarlarına bu taraftan çoğunlukla Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşayan
aynı milliyetten kişiler ve bununla beraber uluslararası hakları savunma örgütler yardım etti.
Maalesef Ahıska Türklerine yardım edecek ülke ve örgütler olmadı. Bununla birlikte
gerekli işleri yapan, yönlendiren merkezlerin olmaması, ve de her tarafta dağıtmak için
amaçlarına ulaşamadılar. İkincisi kendi halkının tarihine, gerçeğin önceki durumuna getirmeyi,
4
5

Курбанов А. Воспоминание о войне//Ахыска-2005,-31.12-27с.
Депортированные в Казахстан народы, время и судьбы-Алматы:Арыс-Казахстан,1998-360с.
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amaçlayan ulusun güçleri ulaşamaması. Üçüncüden onlara kardeş ülke Türkiye’den ve diğer
ülkelerden destek alamadı.
1956 s başlıyarak Meshetyaya yaklaşmak için komşu ülkelere Azerbaycana, KabardinBalkarlara yerleştiler. Ama sadece onların 5-6 tane aile kendi vatanlarına dönmeye hak
kazandılar. Böyle engellerin sebebi ise tekrar vatanlarına dönmesi için orda yaşamakta olan
akrabalarının davetiyesi gerekti. Orda hiçbir akrabalarının kalmamalarıdır.
1944 31 temmuzunda OMK (Merkez Devlet Komitesi) çok gizli kararı ile, Kazakistan’a
Gürcistan’dan gönderilen 40 bin kişiyi dağıtılarak yerleştirme kararı alındı. Orta Asya’ya ve
Kazakistan’a gönderilen 110-120 bin kişinin hepsi çeşitli eyaletlere, ilçelere, köylere 10 aileden
dağıtıldı. Siyasi oyunu derindir, gelecek nesil kendi tarihin, kültürün, medeniyetin, örf ve adetin,
dillerin unutturmak için yapılmıştı, ve başardılar.
Kazakistan’a 6300 Türk ailesi genel sayısı 27833 kişi göç edildi. Gürcistan’dan göç edilen
sayısı Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, İçki İşler Halk Komisariyatının statistiğine
göre: Almatı eyaletine (11 004 kişi), Cambıl eyaleti 822 aile (3415kişi), Kızılorda eyaletine 377
aile (1826kişi), Taldıkorgan eyaletine 337 aile (1441kişi),Güney Kazakistan eyaletine 2233 aile
(10 147kişi) yerleştirilmiş.
Ahıska Türklerinin göç tarihi çok zor, asırdan asra birincisi ikincisine benzeyerek devam
etti. 1994 s Gürcistandan,1989 s Özbekistan’dan, 2005 s Rusya’dan taşındılar. Devlet gizli
ajanları Orta Asya’daki ve Kazakistan’da Ahıska Türkleri ile yerel milletlerin arasını bozma
amacıyla olaylar yapılarak. Özbekistan’da Fergana olayından sonra 1989 senesinde yerel halk ile
Ahıska Türkleri arasında anlaşmazıklar çıkarak Özbekistan’ı terk etme zorunda kaldılar. Ahıska
Türkleri eskı SSCB devletlerinden, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgıztsan ve Özbekistan’da
yaşamaktalar. 1989 s Fergana olayından sonra orda yaşayanların birçoğu Kazakistan’a, bazıları
ise Rusya ve Azerbaycan’a taşındılar. En uygun ülke Kazakistan’dır onlar için, böyle
söylemememizin sebebi ise Kazakistan’da yaşamakta olan Ahıska Türkleri “ Biz Kazakistan’ı
kendi vatanımız, ata yurdumuz diye biliyoruz, çünkü hepimiz tübü bir Türkleriz, akraba bir ulusun
soyumuz. Kazakların bizi 1944 senesinde tarihi vatanımızdan kovulduğumuzda bağrına basan
kazakları “kandaşlarımız” diyoruz. 70 senedir yaşamakta olduğumuz Kazakistan’ın çok büyük
toprağında kendi mutluluğumuz bulduk. Dünyanın hiç bir yerinden biz kendimize böyle kullanışlı
yeri, bununla birlikte kendimize akraba gibi güvenli ve canın kıymaya hazır insanları bulamazdık”
diye çok emin cevapladı6 Böyle durum hiçbir zaman hiçbir milliyetin başına gelmesin. Kazakistan
istatistiğine göre en çok göç gelen sene olarak 1994 senesin gösterilmiş, başka 1989 s ülkelerden
gelen kazaklardan başka Ahıska Türklerinin de geldiğini fark ediyoruz. Burdan Kırgizstan ve
Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin Kazakistan’a geldiğini görüyoruz.
Ahıska Türklerin Sayısı ve Yerleşimi
Resmi İstatistik kaynaklara dayanarak, onun içinde Dünya halk sayısının sonucuna göre
uzun yıllardır Türkleri çoğu “Azerbaycan” olarak kayıt edildi. Bununla birlikte 1930-1939 s
Gürcistan’da Türklerin soyadın, ulusun zorla değiştirerek yazdılar. Ahıska Türklerinin sayısı
1970 s halk sayısına kadar doğru belge yoktu, Azerbaycan ya da başka milliyet olarak yazıldı.
Çocuklar SSCB devlet okulunda okuyabilmeleri için.
Tablo-1970-1999 ss. Kazakistan’daki Ahıska Türkleri sayısı
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Toplam

Türkler
meshet Türkleri
şehirde
Türkler
meshet Türkleri
köyerde
Türkler
meshet Türkleri

1970 s
18 456
-

1979s
25 820
-

1989s
49 475
-

1999 s
75 933
-

2573
-

4982
-

8945
-

17422
-

15 883
-

20 838
-

40 530
-

58 511
2454

1970 s göre 1999 s Türklerin halk sayısının büyümesi 57477 insanı, şehir halk sayısı 14849
insana çoğaldı,köy halkının sayısı 42628 kişiye çoğaldı. 1979 s göre tüm Türk halk sayısı 50113
insana çoğaldı,şehir halk sayısı 12440, köy 37673 çoğaldı.
1989 s göre Türklerin genel sayısı 26458 çoğaldı, şehir halk sayısı 8477 kişiye, köy halk
sayısı 17891 kişiye çoğaldı. Tabloda gösterildiği gibi 1970 s-0,14%,1979s-0,18%,19890,31%,1999s-0,51% olarak büydüğünü fark ediyoruz. Şehirde yaşayan Türklerin sayısı 19790,04%,1979-0,06%,1989s-0,10%,1999s-0,21% olarak verilmiş.Köyde yaşayan Türklerin sayısı:
1979s-0,25%,1979s-0,31%,1989s-0,58%,1999s-0,89%.
Araştırmakta olduğumuz Türklerin sayısı 1979 s başlıyarak 1989 s arasında çok büyük
göstergeleri çoğaldığını fark ediyoruz. Halkının sayısı-49 457 kişiye çoğalarak çok yüksek
başarıdır. Gürcü yada azerbaycan diye yazlan tükler kendi ulusun geri almaya başardılar.
Sovyetler Birliğinin Komunist Parisinin nisan ayındaki Merkez Komite genel kuruluna uygun
çocuğun anne-babasının birisisin Türklerle ilgisi olması yeterli idi.
Tablo- Kazakistandaki Ahıska Türkleri sayısı

1.1.
Toplam

Türkler
Şehir halkı

Türkler
Köy halkı

Çoğalması, azalması, 1999
1979
1989
Sakinler
%
Sakinler
50113
194,1
26458

%
53,3

Çoğalması, azalması, 1999
1970
Sakinler
%
14849
5,8

1979
Sakinler
12440

%
249,7

1989
Sakinler
8477

%
94,8

Çoğalması, azalması, 1999
1970
Sakinler
%
42628
268,4

1979
Sakinler
37673

%
180,8

1989
Sakinler
17981

%
44,4

1970
Sakinler
57477

%
3,1

Türkler
Toplam
Iş bu milliyetin toplam halk sayısına göre sayısı %
1970
1979
Türkler
0,14
0,18
Şehir halkı
Iş bu milliyetin toplam halk sayısına göre sayısı %
1970
1979

1989
0,31

1999
0,51

1989

1999
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Türkler
0,04
0,06
Köy halkı
Iş bu milliyetin toplam halk sayısına göre sayısı %
1970
1979
Türkler
0,25
0,31

0,10

0,21

1989
0,58

1999
0,89

Türklerin yaşadığı bölgelerden: Almatı eyaleti Enbekşı kazak, İle, Karasay ve Talgar
ilçelerinden, Cambıl eyaleti Merki ilçesinden, Güney Kazakistan eyaleti Sayram, Türkistan
ilçelerinden, Kızılorda eyaleti Karmakşı ilçelerinden toplanarak yazıldı.
Gerçek anlamda genel halk sayısı SSCB de Türk sayısı 207 369 kişi diye yazılmış.
Tablodaki gösterilen veriler Türklerin 98,9% Kazakistan’ın dört eyaletinde ve Almatı şehrinde
yaşadıklarını bildiriyor. Şüphesiz Türklerin yaşadığı ilk sırada Almatı eyaleti bölgesidir.
Kazakistan’da yaşayan Türk halklarının 38,6%,onun içinde 37,3%köyde ve 45,5 şehirde (almatı
eyaletinde yaşayan sayısı 1,7%). Yukarıda bahsettiğimiz gibi Almatı şehrine yakın yerleşen
Enbekşi kazak, Karasay,Talgar ve İle yerleşimlerinde yaşıyorlar. Köylerin bir birine çok yakın
yerleşmesi Türklerin bir birine sık sık ziyaret ederek iç içe yaşadıklarını ispatlıyor. Türk gençleri
oradaki kolejlerde, üniversitelerde okuyorlar.
1.3.Tablo-2009 s Kazakistan’da yaşayan Türklerin sayısı ve yerleşimi
Kazakistan
Şehirde
Köylerde
Almatı eyaleti
Şehir
Köy
Cambıl eyaleti
Şehir
Köy
Güney Kazakistan
Şehir
Köy
Kızılorda eyaleti
Şehir
Köy
Almatı şehri
Astana şehri

Türkler
97015
26963
70052
35599
8330
27299
29820
4543
25277
20995
4905
16090
1473
250
1223
5065
2643

Erkek
50673
15497
35176
17887
4222
13665
15047
2306
12741
10676
2629
8047
774
151
623
2990
2337

Kadın
46342
11446
34876
17712
4078
13634
14773
2237
12536
10319
2276
8043
699
99
600
2075
306

Tabloda gösterildiği gibi, birinciden Ahıska Türklerin artık meshet diye yazılmaması.
İkincisi Ahıska Türklerin sayısının çoğaldığını fark ediyoruz. Son onsenede onların sayısı 97 bin
kişi olsa, bu gösterge 18,3bin kişiye çoğaldı. Bunun içinde köyde yaşayanların sayısı şehire göre
fazladır 27,8%. Ahıska Türklerin en çoğu Almatı eyaletinde 26,3%. İkinci sırada Cambıl eyaleti
Merki ilçesinde. Üçüncü sırada Güney Kazakistan.En son Kızılordada yerleşen.
1.3.Tablo-2014 s Kazakistanda yaşayan Türklerin sayısı ve yerleşimi
Kazakistan
Almatı eyaleti
Cambıl eyaleti
Güney Kazakistan eyaleti
Kızılorda eyaleti

Türkler
198870
64500
41700
68170
4500
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Karagandı eyaleti
Almatı şehri
Astana şehri

2500
15000
2500

Sonuçlara göre Kazakistan’da “Ahıska” Türk etno-medeni merkezinden alınan belgelere
göre Kazakistan topraklarında şehir, eyalet, ilçe, köy yerleşimlerinde Ahıska Türklerinin 2014 s
sayısı 198870 kişiyi kuruyor. DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri birliği) alınan belgelere göre
Ahıska Türklerinin tüm dünyada olduğunu fark ediyoruz. Kazakiztanda-180000, Azerbaycanda150 000,Rusyada-70 000, Özbekstanda 55 000,Kırgzıtanda 40 000, Ukrainada -70
000(önce),Şeşenstan ve İnguştanda-5000,Balkaryada-5000,Kuzey Osetyada-1000, Kalmykıada500, Dagestanda-500, Gürcistanda-5000,Dağlı Karabakta-200,Başkurtta-150,Türkmenstanda150, Moldovyada-150,Türkiyede-35 000,toplam -550 150kişidir7. SSCB devletlerine dağılarak
yaşamaktalar. Fark edildiği gibi en çok Kazakistan’da yaşamaktadırlar.
Ahıska Türkleri Kültürü
SSCB dağıldıktan sonra Kazakistan’da yaşamakta olan tüm etnik gruplara, Ahıska
Türklerinde sosyal-ekonomik ve kültürel gelişme sırasında uluslararası ilişkileri geliştirme
sırasında ulusun dili, kültürü, örf ve adeti, ulusal spor ve kendi ulusal mesleklerin geliştirmeye
izin verildi.
Böylece 1991 s şubat ayında Almatı şehrinde Kazakistan’daki Türk ulusunun meseleleri
incelenerek, işlerini yönlendirecek “Türkiye” ulusal-kültürel merkezi kuruldu. Türkiye Türk
kültürel merkezi 1996 s Kazakistan’da “Ahıksa” derneği olarak değiştirildi. Bu merkezin şübeleri
Kazakistan’ın her eyaletinde açıldı. Şımkent, Talgar, Merki, Esik, Sauran, Lenger, Turgende
çalışmaktadır. Dernek Kazakistan halk asamblenin eşit hukuklu üyesidir. Burda yaşayan tüm
halkı gibi Ahıska Türkleri de devlet meselelerin çözmeye katılıyorlar. Kazakistan’daki “Ahıska”
ve DATÜB başkanı Z.Kasanovun Ahıska Türkleri için yapılmakta olan ve de büyük projelerin
dile getirmeden geçmek olmaz. Z.Kasanov derneği 15 senedir yönetiyor. Bu seneler içersinde
derneğin yapılan faaliyetleri, Kazakistan’da yaşamakta olan diğer uluslara büyük bir örnektir.
Dernekte-10 komite bilim, medeniyet, spor, kadınlar komitesi, aksakal konseyi, gençler kanatı,
işletmeciler derneği, hukuki ve sosylal koruma merkezi kurularak çalışmaktadırlar. Kendi
imkanlarıyla 30 tane cami, 15 tane spor salonu yaptırmış. KC 11 tane eyaletinde şehir ve köylerde
yaşayan Ahıska Türklerinin kültür ve dillerin unutturma amacında çok işler yapılmaktadırlar.
Kazakistan’daki “Ahıska” Türk kültür derneğinin amacı:
-Kazakistan halklarının ulusal kültürün zenginleştirmeye
- Ahıska Türklerinin gerekli ihtiyaçların incelemek, onların hakkın savunmak, hakların
devlet ve başka da toplum örgütlerinde korumak:
- Türk vatandaşlarının arasında tarihi araştırmak, dili, kültürü, ulusal örf ve adeti
geliştirmek,
- Akraba, kandaş kazak bağırlarla ve Türk halklarının arasın yakınlaştırarak, Kazakistan
halklarının kendi aralarında yardım ederek (öğretmenler, edebiyatçılar, sanat araştırmacıların,
kültür ve gazeteciler, din hızmetkerlerin Kazakistan ve Türkiye iki devlet arasında okutarak
geliştirmek).Bununla birlikte gençlerinde bilgisin geliştirme amacında “Gençler külübü”
tarafından da çok işler yapılmaktadır. Kazakistan’daki Ahıska Türkler derneğinin başkanı
Ziyaedtin Kasanov bey: Türkler Kazakistan’da son on senede değil, çoktan yaşıyorlar, “ biz
7
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toplam 200 bin civarındayız, desek de bizim yaklaşık 50 tane okulumuz var, okulda dersler Türk
dilinde okutuluyor. “Ahıska” gazetesi çıkartıyoruz, o da Türk dilinde, Bizi diğer Orta Asya
ülkeleri ile karşılaştırılamaz, biz tüm ilişkilerde başkalardan daha çok avantajlıyız 8“diye söyledi.
Ahıska Türkleri Aile Geleneği
Toplumun her bir gelişme satısın özellikle kalitesin aydınlatmanın biri-ailedir. Aile çok
önemli işleri gerçekleştirici sosyal enstitüt olarak araştırmak, toplumdaki çok meseleleri
anlamaya bir yoludur. Cumhuriyetimizde yaşamakta olan etnik grup üyesi Ahıska Türklerinin
aile kurulumu ve kendi aralarındaki ilişkilere ayrıca göz atalım.
Bu etnik grup türleri nuklearı (basit ve küçük) ve zor olarak bölünür. Araştırmakta olan
Türklerin aile durumunun en çok dağılması nuklearlı ailesidir. Ailenin butürü iki nesilden
kuralmaktadır: anne-baba veya ikisinin biri ve evlenmemiş çocukları. Nuklearlı ailesi sadece
Ahıska Türklerinde değil, bununla birlikte devletimizde yaşayan kazak,rus,tatar,ukrain ve v.b.
etnik gruplar arasında çokur. Ahıska Türklerinin ailesinde ikinci sırada üç nesilli ailedir. Bu ailede
genç ve orta nesil, yukarı nesil tam değil, dede veya ninenin olmasıdır. Şimdiki zamanda köylü
yerlerde Ahıska Türk ailesinin iki nesilden, anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan kurulur. Evin
küçüğü çoğunlukla ailede anne-babayla beraber yaşarlar. Çoğunlukla anne-babaya hangi gelin
kolaylı ise o kalıyor evde. Ailede çocuk sayısının çok büyük etkisi var. Tüm halk için çocuklar
dünyadaki en değerli varlıktır. Ve de İslam’a ibadet eden doğu halkları için, çocuk rölü çok
önemlidir. Ahıska Türklerinin yaşadığı bölgelerden toplanan belgelere göre 4 eyalet, şimdiki
Ahıska Türkleri ailelerinde ortalama 3-3,5 çocukdan var. SSCB döneminde kurulmuş ailelerde 56, yada odan da çok çocuklar var. Fark ettiğimiz gibi, çok çocuk aileler de yaşlı dede ve ninelerin
olmasıdır, sebebise torunlarının çok olmasını istemeleri.
Türk ailelerinde ailevi ilişkilerde en önemli şey kendi aralarındaki dostluk, birbirine olan
sevgi, yardımlaşma, saygı göstermek. Ailede iki evlenen kardeşlerin bir evde yaşamaları sık
oluyor. Evde çalışan herkes gelirin babalarına veriyor. Toplanan maliye sırayla çocuklara ev inşaa
edilir ya da satın alınır. Ahıska Türklerinin geleneğine göre ilk evlenen evin büyük erkek
çocuğuna ev yapılır, ne gerekiyorsa ev ihtiyaçları alınır. Başka eve taşınsa da sürekli anne-babayı
ziyaret ederek, hep babadan akıl sorar. Ahıska Türklerinde ailede her zaman reis babadır. Çok
baskı altında yaşasa da kendi örf ve adetlerin unutmadan yaşamaktadırlar. Ailede babanın ve
dedenin bedeli üstündür. Çocuklar babaya karşı gelmezler. Babanın göz önünde aileye karşı işler
yapılamaz. (sigara içilmez). Karısı ile ilişkide kadın her zaman erkeğin söylediklerin karşı
gelmeden yapmalıdır. Örf ve adete göre sokakta kadınlar erkekten bir adım geride yürürler. Kadın
erkeğin önünden geçmez. Evlenen kadın her zaman kocasına karşı gelmez. Kendi problemlerin
her zaman babaya söleyerek çözülür. Ahıska Türklerinde ailede erkek rölü çok üstündür. Hep
erkek çalışır, kadında çocuklara ve ev işleri ile uğraşırlar. Köylerde yaşayanların hepsi de tarım
ve hayvancılıkla uğraşırlar. Bu etnik grubun büyüme topluluğu bir yüksek doğal büyüme ve geniş
aileler geleneğini sağlamasıdır.
Hangi ulusta olsun aile kurduktan sonra çocuk olmasını isterler. Devletimizde yaşayan
Ahıska Türkleri de her halk gibi çocukların evlendirmek, kızların evlendirmek, ve de nesil
terbiyesine çok özen gösteriyorlar. Ailede ilk çocuğun dünyaya gelmesi çok önemli, hem de ilk
erkek evlatı gelirse ailede herkes çok saygı gösterir. Kadının bedeli artar ailede. Erkek çocuk evin
mirasçısı sayılır. Çocukların terbiyesine çok önem veriliyor. Çocuk dünyaya geldiğinde çocuğa
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kindik anne eve atama geleneği var. Ebe her zaman çocuğa yardım eder. Çocuk evlendiğinde Ebe
düğünde yönetici olur. Bununla birlikte çocuğa isim vermek çok önemlidir. Çocuğa verilen isim
gelecek kadreine çok etkisi olduğuna inanırlar. Çocuğa genellikle dede ve nine tarafından isim
verilir. Çoğunlukla erkek çocuklara peygamberlerin ismi (Rasul, Akbar, Muhammed, Ahmed,
Beysel, Branza) gibi isimler çoktur. Kızlara (Asya,Gülbbahar,Çiçek,Gülhanım) isimleri çoktur.
Evlenme Geleneği
Evlendirmeye bağlı sırayla dünür gönderme, kız isteme, söz kesimi, nişan değişmek,
kesim kesmek, hna gecesi, meslehat damatı tanıştırmak, gelin getirmek, duvak açmak, enişteyle
gitmek, ayak döndü gibi gelenekler var.
Bazı durumlarda kız istemeye gitmeden önce erkek emin olmak için, kıza elma verir. Eğer
kızda istese cevap olarak erkeğe kız mendil verir. Bundan sonra gelin alacak taraf hazırlıklara
başlar. Ahıska Türklerinin sayısı az oldukları için, erkek çocukların evlendirmeden önce, şunlara
dikkat eder. Mesele her bir anne baba terbiyeli gelin almak isteklerin, müstakbel gelinlerinin
sadece güzel olması değil “ terbiyeli, iyi kalpli, manevi” olmasını diler. Bunun için kızın soyuna
önem verir. Kızlar iyice yengeleri tarafından araştırılarak, incelendikten sonra kıza çocuklarına
evlenmelerini tafsiyede bulunur. Buna bağlı Ahıska Türklerinde “Yüzün güzelliği hamamdan eve
kadar, ruhani güzellik Halabattan Şama kadar” diye ata sözleri var.
Kız istemede en önemli rolü baba üstlenir. Geleneğe göre kız istemeye kızın evine bir ay
içersinde birkaç defa gidilir. Geleneğe göre ilk gittiklerinde net bir cevap alamazlar. Kız istemeye
çok tanılan, bedelli, söze usta kişiler ve akrabalar gönderilir. Bunu-elçilik denir. Çoğunlukla kız
istemeye Cuma akşamları gidilir. Kızın ailesi niye geldiklerini bilse de, bilmemiş gibi davranak
gelen misafirleri eve davet ederler. Misafire sofra kurularak ağırlanır. Ama elçiler sunulan
emeklere dokunmazlar. Böyle davranışı anlamamış gibi evin sahibi niye geldiklerin sorarlar.
Cevap olarak hayırlı iş işin geldik: “alla size hep hayırlı günler nesip etsin, Allah’ın emiri ile
,peygamberimizin isteği ile, kızınızı çocuğumuza isteriz” diye söylerler, bunu duyduktan sonra
kızın babası kızın vermek istemese, kızından sormadan “bu kapıya tekrar gelmeyin” diye
misafirlere cevap verir. Bazı durumlarda “bizim kız hala genç, bu niyetlerinizi tekrar konuşalım,
cevabın sonra veririm” diye söyleyerek 2-3 defa geri çevirir.
Evlenmeye bağlı kızın babası sonunda kendi rızasın bildirir. Buna iki taraf çok sevinerek,
bir birini kucaklayarak tebrik ederler. Elçiler getiren başlık parasının yarısın bırakır, şerbet içme
gününe karar verirler, şerbet içme anlaştıklarını bildirir. O gün gelin evinde şerbet hazırlanır(türlü
meyveden yapılan meyve suyu) içilir, koyun etinen yapılmış pilav, halva ve vb yemekler yapılır.
İki tarafında da akrabaları davet edilir.
Ertesi gün damat evinde gelinin anne-babasına yapılan halva tatlısı, atrın yüzük, altın
bileklik, işlemeli havlular ve örtülü halva tatlısı var tabak sunulur. Damatın babası müstakbel
gelinine altın takılar takar. Gelinde kayınpederinin elinen öper. Bundan sonra ikisi nişanlı sayılır.
Gelinin başına tüm saçlarını kapatarak örtü bağlanır ve yerde ki beyaz bezin üstüne geline şaşy
(türlü tatlı şekerlerden atılır). Gelinin akrabalarına hediyeler dağıtılır. Bu gelenek Kazaklarda var.
Söz alındıktan sonra damat tarafı her Perşembe veya iki haftada bir gelini görmeye gider. Gittikten
sonra biz gelini görmek istiyoruz demeyince gelin görünmez. Davet edikdikten sonra müstakbel
gelin kayın ana ve babasının elin öperek, temanna nimetin alır. Damatın anne babası kısmetin
açılsın diyerek müstakbil gelinlerine hediyeler verir. Ahıska Türkerlinin sık yerleşen kısımlarında
16-18 yaşındaki kızları “kız kaçırma” geleneğide var. Erkek tarafının kız istemeye maddiyat izin
vermese ya da kızın anne babası karşı olduklarında kız kaçırılır. Ahısksa Türklerinin arasında
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ayrılma oranı çok düşük, bu da aileye geleneğine çok kadar bağlı olduklarını gösteriyor.
Dikkatimi çekende Ahıska Türkleri çoğunlukla sadece kendi milliyetinin kızlarıyla evlenirler.
Başka miliyete evlenenler de var en çok Rus kızlara evlenirler. Kazakistan’daki gözlemlerimizden
biri de Ahıskalıların Rus dili ve Rus nüfusuyla Kazaklara göre daha sıkı bir sosyal ilişki içinde
olmalarıydı. Evliliklerin Kazaklarla son derece istisnai olmasına karşılık Ruslar’dan kız almanın
daha yaygın olması belki de Rusça’nın halkımız arasında daha yaygın olarak kullanılmasını
açıklamakta dayanak olarak kullanılabilecek sebeplerden biri olduğu söylenebilir. Kazak
kızlarına evlenenleri hiç görmedim. Ahıska Türklerinin SSCB döneminde hepsi Rus okulunda
okuduklarını biliyoruz. SSCB dağıldıktan sonra küçük köylerde Rus okullarının kapatılmasından
Kazak dilinde eğittim aldıklarını fark ediyoruz. Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri, adeta
saray yavrusu evlerde oturmaktadırlar. Bu durum hem onların ekonomik güçlerinden hem de
kendilerinin varlığını içinde yaşadıkları topluma hissettirme duygusundan kaynaklandığını
düşünüyorum. Ancak dilini kaybeden bir topluluğun silinip yok olacağını unutmamalıyız.
Sonuç
Kazakistan bağımsızlık aldıktan sonra bizim toplumun sadece yaşam tarzında değil, ulusal
siyasette de bazı değişiklikler oldu. KC uluslar arası ilişkilerde devlet gerçekleştiren, ulusal
anlaşmazlıkları çözmek ve orda yaşayan tüm ulusun istek-dileklerin gerçekleştirmeye yönelik
ulus problemleri çok taraflı bakılarak bir sistemden adımladı. Onların özel ulusal, dil, kültürel ve
diğer projeleri devlet anayasasında öngörülür: “KC vatandaşlık” kanunu (1991), ve KC Anayasası
(1995) bizim devletimizin tüm vatandaşların ulusuna, nesiline, diline, dinine bakmadan herkesin
eşitliği öngörülmüştür. 1995 senesinde kurulmuş, Kazakistan Halk Asamblesi bağımsızlık
tarihinde, tarihin önemli anılarında her zaman önemli röl alarak, insanların birlik ve beraberlik
içinde yaşamaların sağlamaktadır.
Bir halk düşünün ki sadece Türk ve Müslüman oldukları için kendi elleriyle yaptıkları
rayların üzerinden hayvan vagonlarına doldurarak, aç susuz, kara kışın en karasında bir
bilinmezliğe açıkçası ölüme gönderiliyor. Bu insanlığın hangi hakkıyla, hukukuyla haklı
bulanabilir. Araştırma sayesinde konuştuğum her Ahıska Türklerinin gözünen bir umut gördüm.
Bu umut hedeflerine ulaştırmaktadır. DATÜB başkanı Z. Kasanovun dediği gibi “Ahıska Türkleri
şimdi her sabah umutla uyanıyor”.
Ahıska Türkleri 1944’de başlayan acı tarihiyle ne dilinden ne dininden ödün vermeyen bir
halktır. Günümüzde dünyanın 10 ülkesinde Türk kimliğini cebinde taşıyamasa da yüreğinde
taşıyan, evinden Türk bayrağını ve o ruhu evinden eksik etmeyen diline, dinine, örf ve adetlerine
bin bir türli zulme rağmen bağlı kalmayı başarmış bir halktır. Dile kolay, neredeyse asırdır süren
ve sürgün acılarıyla büyüyen bir halktır.
Umudunu sürgün yıları kaybetmeyen ancak yılların ve acı yolların yorgunluğunu,
tutulmayan sözlerin kırgınlığını gözlerinden okuduğumuz zamanda umutları Türkiye
Cumhuriyetinin gücüyle yerleşmeye ve artık dünya bu sayede Ahıska Türklerini tanımaya,
anlamaya başlamıştır.
1990 senelerin başında Kazakistan’a Türkiye’nin kendi topraklarından gelen Türklerde var.
İşbu iki grup Türkler arasında dil medeniyetinin farklılığın fark ediyoruz. Ahıska Türkeri
sürgünden geldiklerinden itibaren, kendi dillerinde konuşarak, kendi örf adetlerin sürdürerek
yaşayan milliyetlerin biridir. Ahıska Türkleri Kazakistan’da şehir dışında tarım işler ile uğraşmayı
tercih ederken, Bağımsızlık aldıktan sonra gelen Türkler çoğunlukla inşaat, petrol ve bilim
sektöründe çalışmaktadırlar.(İki ülke arasında üniversiteler).var. Türkiye’den gelen Türkler ile
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karşılaştırınca, Ahıska Türkleri arasındaki hala örf ve adetlerine daha sıkı olduğunu fark ediyoruz.
Kazakistan da yaşayan Ahıska Türklerine kazak halkı bizimkiler, bizim Türkler diye ifade ederler.
Buda artık gerçekten onların bizimki olduğunun bir delilidir.
Sonuç olarak Atatürk’ün “Bugün Sovyetler Birliği, dostumuzdur; komşumuzdur,
müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bu günden
kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalabilir. Bugün
elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte
o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir… Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir,
özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, yalnız o günü
susup beklemek değildir. Hazırlanmak lâzımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevî köprüleri
sağlam tutarak. Dil bir köprüdür… İnanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür… Köklerimize
inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türklerin) bize
yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir… Din-bir köprüdür, Dil-bir
köprüdür” artık Türkiye her taraftan köprü olmalıdır, o köprüleri sağlamlaştırmalıyız” artık
Türkiye her taraftan köprü olmalıdır.
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AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI
AHISKA TURKS’S WINNING TURKISH CITIZENSHIP
Özge BÖLÜKBAŞI*
Özet
Eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde dağınık halde yaşayan Ahıska Türkleri, Türk
soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, serbest veya iskanlı göçmen olarak yurt dışından getirilen
soydaşlarımızdır. Yurda giriş yaptıktan sonra göçmen statüsüyle Türk vatandaşlarına hasredilmiş birçok
hak ve yetkiye sahiplerdir. Ancak bunlardan Türk vatandaşlığını kazananlar, vatandaşların sahip olduğu
tüm hak ve yetkileri kullanabilmektedir. Bu nedenle ülkemize getirilen Ahıska Türklerinin öncelikli
beklentileri vatandaşlık taleplerinin bir an evvel sonuçlandırılmasıdır. Bugüne dek Türkiye’de yaşayan
yaklaşık yüz yirmi bin Ahıska Türkünden yüz bin kadarına Türk vatandaşlığı verilmiştir. Geriye kalan
yaklaşık yirmi bin Ahıska Türkü ise kendisine vatandaşlığın verileceği günü sabırsızlıkla
beklemektedir. Bunlardan serbest ve iskanlı göçmen olarak yurda giriş yapanlar, kendileri ve aile fertleri
için “Vatandaşlığa Girme Beyannamesi”ni imzalayarak “Göçmen Belgesi” almakta ve haklarındaki
işlemlerin tamamlanmasından sonra, İskan Kanunu kapsamında vatandaşlığa alınmaktadır. Ahıska
Türkleri bakımından vatandaşlığın bu yolla kazanılması, diğer vatandaşlığın kazanılması yollarına
kıyasen neredeyse hiçbir şarta tabi tutulmamaktadır. Bununla beraber Türk Vatandaşlık Kanununda
ayrıcalıklı bir imkan olarak düzenlenen istisnai yoldan Türk vatandaşlığına başvurmaları da
mümkündür. Böylece gerek İskan Kanununda gerekse Türk Vatandaşlık Kanununda istisnai kazanım
yollarıyla Ahıska Türklerine kolaylıklar sağlandığı görülmektedir. Ayrıca Türk Vatandaşlık Kanununda
yer alan ve diğer yabancıların da tabi olduğu genel olarak vatandaşlığa alınma yoluna başvurmaları için
de herhangi bir engel söz konusu değildir. İşte bu ihtimaller arasından en elverişli kazanım yolu
bakımından Ahıska Türklerinin bilgilendirilmesi gerekir. Bu nedenle çalışmamızın soydaşlarımıza yol
gösterici olması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri; Türk Vatandaşlığının Kazanılması; İskan Kanunu; Çifte
Vatandaşlık.
Summary
The Ahıska Turks, who are scattered in the republics forming the former Soviet Union, are our
compatriots who are dependent on Turkish descent and Turkish culture and brought from abroad as free
or immigrants. After entering Turkey, there are many rights and privileges reserved for Turkish citizens
with immigrant status. However, those who win Turkish citizenship can use all the rights and authorities
that citizens have. For this reason, the priority expectations of Ahiska Turks brought to my country are
to be concluded as soon as possible. Until today, Turkish citizenship has been given to hundreds of
thousands of Ahiska Turks living in Turkey. The remaining twenty thousand Ahıska Turks wait
impatiently for the day that their citizenship will be given to them. Those who enter the country as free
and immigrant immigrants receive the “Immigration Document” for themselves and their family
members by signing the “Declaration of Entry to Citizenship” and after the completion of their rights,
they are taken as citizenship under the Iskanic Law. In terms of Ahıska Turks, the acquisition of
citizenship in this way is almost never done as compared to the ways of acquiring other citizenship.
However, it is also possible to apply for Turkish citizenship from an exceptional way, which is a
privileged opportunity in the Turkish Citizenship Act. Thus, it is seen that convenience to the Ahiska
Turks is provided by means of exceptional gains in the Turkish Citizenship Law as required by the
Iskanic Law. Nevertheless, there are no obstacles to applying for citizenship in general, which is
included in the Turkish Citizenship Act and is subject to other foreigners. Among these possibilities,
Ahiska Turks should be informed in terms of the most convenient way of obtaining. It is aimed that our
work is guiding my compatriots in this respect.
*
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I. Genel Olarak Ahıska Türkleri ve Hukuki Statüsü
A. Ahıska Türklerinin Kısaca Tarihçesi
Ahıska; Gürcistan topraklarında bulunan bir bölgedir (Tombuloğlu, s. 171;Zeyrek, s.4;
Yılmaz/ Mustafa, s. 2). Bu bölge Mesketya olarak da bilinmektedir. Bölgede yaşayan Ahıska
Türkleri ise yetkililer, liderler ve akademisyenler tarafından Mesket Müslümanları, Gürcü
Müslümanları ve Sovyet Türkleri gibi terimlerle de anılmaktadır. Ayrıca Ahıska Türkleri bazı
ülkeler tarafından, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri tarafından, yalnızca Türkler olarak
adlandırılır. (Aydıngün/ Harding/ Hoover/ Kuznetsov/ Swerdlow, s. 2.)
Daha çok Kıpçak Türkleri tarafından mesken tutulan bu bölgenin Türklük geçmişi ise
milattan önceki yıllara kadar uzanır (Kırzıoğlu s. 1, Yılmaz/ Mustafa, s. 4). Bilindiği kadarıyla
Ahıska Türkleri bu bölgeye XI ve XII. yy. larda Gürcistan kralı tarafından ve paralı asker olarak
getirilmiştir (Aydıngün/ Hardin/ Hoover/ Kuznetsov/ Swerdlow, s.4; Tombuloğlu, s. 172; Zeyrek,
Meselemiz, s. 1). Ahıska’nın 1578 tarihinden itibaren Osmanlı topraklarına katılmasıyla bölgede
Anadolu Türkleri de iskan ettirilmiştir (Aydıngün/ Hardin/ Hoover/ Kuznetsov/ Swerdlow, s.4;
Yılmaz/ Mustafa, s. 2; Zeyrek, Meselemiz, s. 2; Ganiyeva, s.177). Ancak 1829 yılında Ahıska’nın
Çarlık Rusyası egemenliğine geçmesiyle birlikte burada yaşayan Türklerin birçoğu Türkiye’ye
gelmek zorunda kalmıştır (Zeyrek, Araştırmalar, s. 4; Yılmaz/ Mustafa, s. 4; Ganiyeva, s. 177).
Gürcistan’da kalanlar ise İkinci Dünya Savaşı sırasında apar topar trenlere bindirilerek, Orta
Asya’ya doğru sürülmüştür (Zeyrek, Araştırmalar, s. 4; Zeyrek, Meselemiz, s. 5; Yılmaz/
Mustafa, s. 5; Ganiyeva, s. 180; Aydıngün/ Hardin/ Hoover/ Kuznetsov/ Swerdlow, s. 6). 1990’lı
yıllara gelindiğinde ise, Sovyetler Birliği parçalanmış ve Ahıska Türkleri diğer ülkelere göç
ederek bu coğrafyada dağınık bir şekilde yaşamak zorunda bırakılmıştır (Zeyrek, Meselemiz, s.
5; Yılmaz/ Mustafa, s. 5; Ganiyeva, s. 181; Aydıngün/ Hardin/ Hoover/ Kuznetsov/ Swerdlow, s.
8). Ülkemize düzenli bir şekilde getirilmeye ise ilk kez 1992 yılında “Ahıska Türklerinin
Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun”un yürürlüğe girmesiyle gerçekleşmiştir. Başlangıçta
yaklaşık 150 aile ülkeye kabul edilerek Iğdır’a yerleştirilmiştir (Yılmaz/Mustafa, s. 2).
Günümüzde ise Ahıska Türkleri 500 bini aşkın nüfusu ile Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan gibi eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşamakta, bunlardan yaklaşık 120
bini Türkiye’de iskan etmektedir (http://www.ahiskalilar.org/portal/index.php, (13.02.2017);
Zeyrek, Araştırmalar, s. 4; Zeyrek, Meselemiz, s. 5). Ahıska Türklerinin bir kısmının ise A.B.D.
de yaşadığı bilinmektedir (Zeyrek, Araştırmalar, s. 4; Yılmaz/ Mustafa, s. 5; Ganiyeva, s. 183).
B. Ülkemizde Yer Alan Ahıska Türkleri ve Hukuki Statüsü
Ahıska Türklerinin hukuki statülerinin belirlenmesi, Türk vatandaşlığının kazanılması
bakımından büyük önem arz etmektedir. Zira, Türk Vatandaşlık Kanunu (TVK) ve benzer
düzenlemeler; göçmenler ve mülteciler gibi bazı yabancılara ayrıcalıklar tanımaktadır (Çiçekli, s.
328). Ahıskalılar da göçmen statüsünde olup, Türk Vatandaşlığını kazanırken kendisine istisnalar
tanınan bu yabancılar arasındadır.
Göçmen, kelime olarak kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden
kimse, aile veya topluluk anlamına gelir (http://www.tdk.gov.tr). Doktrindeki benzer tanımlara
göre de göçmen (muhacir), çeşitli nedenlerle (ekonomik, siyasi, dini vb) bağlı bulunduğu ülkeyi
terk ederek, yerleşmek amacı ile başka bir ülkeye giden kişiye denir (Ganiyeva, s. 190; Çelikel/
Öztekin Gelgel, s. 22; Çiçekli, Mülteci, Sığınmacı ve Göçmenler, s. 333; Çiçekli, Yabancılar
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Hukuku, s. 208; Özkan, s. 126). İskan Kanunu’na göre ise göçmen, Türk soyundan ve Türk
kültürüne bağlı olan, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelen ve İskan
Kanunu gereğince kabul olunan muhacirlerdir (m. 3/d). Yapılan tanımlardan yola çıkarak bir
yabancının göçmen sayılabilmesi için öncelikle Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olması
ve Türkiye’ye yerleşmek amacıyla gelmesi gerekir (Çelikel/ Gelgel, s. 22; Çiçekli, Yabancılar
Hukuku, s. 210). Bu şartları taşımayan yabancılar göçmen olarak kabul edilmezler. Dolayısıyla
vatansızlar, mülteciler ve özel statülü yabancılar İskan Kanunu kapsamında göçmen olarak kabul
edilmeyecektir (Öztürk Yılmaz, s. 252). Diğer taraftan İskan Kanununda Türk soyundan ve Türk
kültürüne bağlı olmasına rağmen “sınır dışı edilenler” ile güvenlik bakımından “Türkiye’ye
gelmeleri uygun görülmeyenlerin” de göçmen olarak kabul edilmeyecekleri hükmü yer
almaktadır (İskan Kan. m. 4). Böylece her ne kadar Türk kültürüne bağlı olsa da en az bir kere
sınırdışı edilen soydaşlarımız da göçmen sayılmamaktadır. Kanunda yer alan ve göçmen olarak
kabul edilmeyen diğer bir grup da “Türkiye’ye gelmeleri uygun görülmeyen” lerdir. Bu ifadeden
kimlerin ülkeye gelmesinin uygun olmadığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Kanaatimizce bu
konuda idarenin takdir yetkisi saklıdır. Zira kimlerin göçmen olarak kabul edileceği söz konusu
dönemin ilgili politikalarıyla da yakından ilgilidir. Nitekim İskan Kanunu’nun “Türk soyundan
olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti” başlıklı 7. maddesine göre; “(1) Göçmen
olarak kabul edilecekler bakımından Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin
ve tespiti, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu kararı ile yapılır”. Diğer taraftan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu’nun “Vize verilmeyecek yabancılar” başlıklı 15. maddesi de bizce göz ardı
edilmemelidir. Nitekim maddeye göre, aşağıda belirtilen yabancılara vize (başka bir ifadeyle
ülkeye giriş izni) verilmemektedir. Bu kimseler;
“a) Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da
pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
b) Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
c) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler
ç) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine
esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
e) Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
f) Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere
dayandıramayanlar
g) Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
ğ) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken
alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa
göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler” dir. Buna rağmen, aynı maddenin
son fıkrasında İç İşleri Bakanlığının takdir yetkisi saklı tutulmaktadır. O halde yukarıda izah
edilen yabancılar dışında kalan ve İskan Kanunu gereği ülkeye kabul olunan yabancılar göçmen
olarak kabul edilmektedir.
İskan Kanunda 4 çeşit göçmenden bahsedilir: Münferit, toplu, serbest ve iskanlı göçmen.
Bunlardan yurdumuza yerleşmek amacıyla bir aile olarak gelenler münferit göçmen ve iki ülke
arasında yapılan anlaşmaya göre toplu olarak gelenler ise toplu göçmendir (m. 3/g-ğ). Diğer
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taraftan, devlet eliyle iskân edilmelerini istememek şartıyla yurda kabul edilenler serbest göçmen;
özel kanunlarla yurt dışından getirilen ve kendilerine taşınmaz mal verilerek iskânları sağlananlar
ise iskanlı göçmendir (m. 3/e-f). Ahıska Türkleri ülkemize serbest veya iskanlı göçmen olarak
giriş yapmaktadır. Ancak İskânlı göçmenlerin yurda kabulünde devlet bütçesinden ciddi bir pay
ayrılmakta ve bu nedenle ülkemizde istisnai haller ve siyasi zorunluluklar olmadığı müddetçe
iskanlı göçmen kabulü yapılmamaktadır (Yılmaz, s. 249). Örneğin, uzun yıllar sonra ilk kez
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalılar, iskanlı göçmen statüsüyle yurda kabul
edilmiş ve özel uçaklarla ülkeye getirilerek müstakil konutlarda iskanları sağlanmıştır.
II. Ahıska Türklerinin Türk
Vatandaşlığını Kazanması

Vatandaşlık

Kanunu

Kapsamında

Türk

Vatandaşlık, bir ülkede hukuk düzenince tanınan bütün haklardan yararlanmayı ve aynı
zamanda o ülkeye hukuki ve siyasi olarak bağlanmayı sağlayan durumdur (Doğan/ Odabaşı, s.
18; Karakoç, s. 29; Güngör, s. 1). Nomer’e göre vatandaşlık, ya bir hukuki münasabet veya bir
hukuki vasıf olarak mütalaa edilmektedir (Nomer, s. 14). Milletlerarası Adalet Divanının
Nottebohm kararında yaptığı tanıma göre ise vatandaşlık, temelinde bir toplumsal bağlılık
vakıası, karşılıklı hak ve görevlerle birlikte gerçek bir varlık, menfaat, ilgi ve duygu dayanışması
yaratan hukuki bir bağdır (Demirkol, s. 161; Karakoç, s. 29). Her ülkede olduğu gibi ülkemizde
de yıllardır binlerce yabancı vatandaşlık istemektedir. Özellikle son yıllarda komşu ülkelerdeki
karışıklıklar, insani yardım girişimleri, soydaşlarımızı koruma gereksinimi vb. birçok nedenle
ülkeye binlerce yabancı sığınmak veya göç etmek zorunda kalmakta, ülkedeki haklardan ve
korumadan tam yararlanmak maksadıyla da vatandaşlık talepleri artmaktadır.
Göç, dar anlamda kendi yurdunu terkedip, yerleşme niyetiyle başka bir yeri yurt
edinmektir. Bu kapsamda göçün üç temel özelliğinden bahsedilebilir. Bunlar; iç hukuka ait bir
sorun olması; rızaî olması ve yerleşme niyetiyle hareket edilmesidir. (Çiçekli, Mülteci, Sığınmacı
ve Göçmenler, s. 332; Yılmaz, s. 248; Çiçekli, Yabancılar Hukuku, s. 207; Özkan, s. 126;
Çağlayan, s. 76). Bu gibi nedenlerle ülkemizde bulunan Ahıska Türkleri de sabırsızlıkla
vatandaşlık taleplerinin sonuçlandırılmasını beklemektedir. Ancak, her ülkede olduğu gibi
ülkemizde de vatandaşlık başvurusu yapabilmek ve vatandaşlık hakkını kazanabilmek için bazı
şartların varlığı aranmaktadır. Nitekim Anayasa’nın 66. maddesine göre “Vatandaşlık, kanunun
gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir”. Bu şartların
belirlendiği esas düzenleme ise Türkiye’de 2009 yılında kabul edilen 5901 sayılı Türk
Vatandaşlık Kanunu’dur.
Türk Vatandaşlık Kanunu, vatandaşlığın kazanılması hallerini doğum yoluyla veya yetkili
makam kararıyla sonradan olmak üzere iki gruba ayırmaktadır (m.5) (Doğan/ Odabaşı, s. 22 vd.;
Ganiyeva, s. 186; Nomer, s. 41 vd; Berki, s. 296). Doğum yoluyla kazanılan vatandaşlık, soybağı
veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden ve doğum anından itibaren hüküm ifade eder (m.6)
(Ganiyeva, s. 186; Berki, s. 296). Yetkili makam kararı ile sonradan vatandaşlığın kazanılması
ise Kanunda birden fazla haliyle karşımıza çıkmaktadır. Bunlar doktrinde çoğunlukla;
*genel olarak vatandaşlığa alınma (m. 11),
*istisnai yoldan vatandaşlığa alınma (m. 12),
*ikamet şartlı veya şartsız olarak yeniden vatandaşlığın kazanılması (m. 13-14),
*evlenme yoluyla vatandaşlığın kazanılması (m. 16),
*evlat edinilme yoluyla vatandaşlığın kazanılması (m. 17) ve
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*seçme hakkının kullanılması yoluyla vatandaşlığın kazanılması (m. 21) halleri olarak
adlandırılır (Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, s. 51 vd.).
Ülkemizde bir yabancının Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için “yetkili makam kararı ile
sonradan vatandaşlığın kazanılması” hallerinden birine başvurması gerekir. Ancak başvuru tek
başına yeterli olmayıp, vatandaşlığa alınma talebinde bulunanın ayrıca kanunda belirtilen şartları
da yerine getirmesi icap eder. Örneğin genel olarak vatandaşlığın kazanılması bakımından TVK’
nın 11. maddesinde en az 5 sene ikamet etmek, ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, iyi ahlak
sahibi olmak veya yeteri kadar Türkçe konuşabilmek gibi şartlar aranmaktadır. Vatandaşlığa
alınma kararı ise kural olarak İç İşleri Bakanlığı tarafından verilir. Ancak bazı hallerde Bakanlar
Kurulu da vatandaşlığa alınma kararı vermeye yetkilidir(m. 19). Örneğin, istisnai yoldan
vatandaşlığın kazanılması Bakanlar Kurulu kararı ile mümkündür. Nihayet vatandaşlık, yetkili
makamın da kararını vermesi üzerine başvuru işlemlerinin tamamlandığı anda kazanılmaktadır
(Ganiyeva, s. 186). Diğer taraftan, anne ve baba Türk vatandaşlığını bu yollardan biriyle
kazanmışsa, ergin olmayan çocukları da Türk vatandaşlığını kendileriyle birlikte aynı anda
kazanmaktadır (m. 20).
Ahıska Türkleri bakımından bir değerlendirme yaparsak; Ahıska Türkleri Türk
vatandaşlığını sonradan ve yetkili makam kararıyla kazanabilmektedir. Zira, yukarıda da
zikredildiği üzere Ahıska Türkleri esasında yabancı olup; göçmen statüsündedir. Her yabancı gibi
beş yıl ikamet, yeterince Türkçe konuşabilmek gibi TVK’nın 11. maddesinde yer alan şartları
taşımak koşuluyla genel olarak vatandaşlığın kazanılması yoluna başvurabilirler. Ancak
TVK’nın 12. maddesinde göçmenlerin Türk vatandaşlığını kazanması bakımından ayrıcalıklı bir
yola yer verilmektedir. Maddeye göre istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması, millî
güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartı ve Bakanlar
Kurulunun kararı ile mümkündür (m. 12). Bunun dışında herhangi bir şart aranmamaktadır.
Ancak sadece maddede belirtilen yabancılar bu yolla Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Bunlar;
*Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif,
kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili
bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler;
*4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31.
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi
yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı
çocuğu (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu “Kısa Dönem İkamet İzni”
başlıklı 31. Maddesinin j bendi: “Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek
kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan
veya bağımlı yabancı çocuğu…”);
* Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar;
* Göçmen olarak kabul edilen yabancılardır.
Söz konusu bu yabancıların istisnai olarak vatandaşlığı kazanma başvuruları için gerekli
olan belgeler ve haklarında yapılacak işlemler ise TVK’nın uygulama yönetmeliğinin 20.
maddesinde belirtilmektedir. Madde gereği İç İşleri Bakanlığı tarafından müracaat makamlarına
bir dosya düzenlenlettirilir. Bu dosyada;
*talep dilekçesi,
*pasaport veya benzeri belge,
*medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise
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eşine ait ölüm belgesi, doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve
çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,
*Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat
makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
*kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için
ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge,
*hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz bulunur.
Ahıska Türklerini de ilgilendiren 5543 sayılı İskân Kanununa göre göçmen olarak kabul
edilenlerin Vatandaşlık dosyası, yönetmeliğin 21. maddesine göre; İl Bayındırlık ve İskân
Müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa
gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar
Kuruluna teklifte bulunulur. Türk vatandaşlığı Bakanlar Kurulu kararı ile kazanılır. Vatandaşlığın
kazanılması konusunda Bakanlar Kurulu’nun takdir yetkisi saklıdır (Doğan, s. 83; Nomer, s. 79;
Takdir yetkisinin verilmemesi gerektiği görüşü hakkında bkz. Reçber/ Özgenç, s. 378).
İstisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması hali, söz konusu yabancıların ülkeye ilgi
ve bağlılıklarının, genel olarak vatandaşlığa alınanlara kıyasen daha yoğun olacağı düşüncesiyle,
kanunda hükme alınmıştır (Doğan, s. 82). Bu bakımdan Ahıska Türkleri de göçmen statüsüyle
istisnai yoldan vatandaşlığın kazanılmasını talep edebilecek yabancılar arasındadır. Böylece
soydaşlarımız diğer kazanma yollarında aranan şartlardan muaf tutularak herhangi başka bir şarta
tabi olmaksızın vatandaşlığa kabul edilebilir (Mekengeç, s, 167). Ancak geçmişten bugüne kadar
Ahıska Türklerinin TVK m. 12’ye göre istisnai yoldan değil, daha ağır şartların yer aldığı TVK
m 11 ‘e göre genel olarak vatandaşlığa kabul edildikleri görülmektedir (Ganiyeva, s. 188).
III. Ahıska Türklerinin İskan Kanunu Kapsamında Türk Vatandaşlığını
Kazanması
İskan Kanunu’nun esas amacı; Türk soylu göçmenlerin yurda kabul edilmesinin şartları ve
iskânlarının sağlanması ile bunlar arasından iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini
düzenlemektir (m. 1) (Ayrıca bkz., Çiçekli, Yabancılar Hukuku, s. 209). Buna rağmen Kanunun
8. maddesinde, göçmenlerin Türk vatandaşlığını kazanması konusu da ele alınmaktadır. Gerçekte
5901 sayılı TVK’nın 12. maddesinde yukarıda da belirtildiği üzere göçmenlerle ilgili istisnai
yoldan vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin düzenleme mevcuttur. Ancak söz konusu bu
düzenleme İskan Kanunun 8. maddesini de ilga etmemiştir. Maddeye göre “ (3)Özel kanunlarla
yurdumuza getirilen iskânlı göçmenler, sınırlarımızdan yurda girdikten sonra geçici veya kesin
iskânları için belirlenen yerlerin, serbest göçmenler ise yerleştikleri yerlerin en büyük mülki
amirine müracaatla kendileri ve aile fertleri için “Vatandaşlığa Girme Beyannamesi”ni
imzalayarak “Göçmen Belgesi” almaya mecburdur. Göçmen Belgesi, iki yıl için geçerli olup,
geçici kimlik belgesi olarak kullanılır. Bu belgede, göçmenin bu Kanunun hangi maddesi
uyarınca yurda kabul edildiği belirtilir. (4) Göçmen olarak kabul edilenler, gerekli işlemlerin
ilgili kuruluşlarca tamamlanmasından sonra Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınırlar.
Küçükler; baba ve analarına, baba veya anaları yoksa kan ve kayın hısımlarına bağlı tutulurlar.
Kimsesiz gelen küçükler, yaşlarına bakılmaksızın vatandaşlığa alınırlar”. Bu maddeye istinaden
Ahıska Türkleri de kendileri ve diğer aile fertleri için “vatandaşlığa giriş beyannamesi”
imzalamak ve geçici olarak kimlik yerine kullanacakları “göçmen belgesini” almak zorundadır.
Dolayısıyla vatandaşlığın kazanılması için gerekli olan başvuru, TVK’dan farklı olarak zorunlu
bir süreç haline gelmektedir. Böylece başvuru sonrası diğer işlemler kendiliğinden takip
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edilmekte ve sonucunda Bakanlar Kurulu kararıyla Ahıskalılar ve onlar gibi olan diğer
göçmenlere Türk vatandaşlığı kazandırılmaktadır. Diğer taraftan, İskan Kanunu’nda, TVK’da
olduğu gibi, Bakanlar Kurulu’na vatandaşlığın kazanılması bakımından takdir yetkisi
verilmemektedir (Yılmaz, s. 262; Nomer, s. 80; Güngör, s. 108). Dolayısıyla bu hususun da
göçmenler bakımından önemli bir imtiyaz sağladığı söylenebilir (Nomer, s. 80; Çiçekli,
Yabancılar Hukuku, s. 214, 215). Ancak İskan Kanununa göre vatandaşlığı kazanan göçmenler
ile TVK kapsamında vatandaşlığı kazanan göçmenler arasında hukuken bir farklılık yoktur. Her
iki Kanun’a göre de Türk vatandaşı olan göçmenlerin, vatandaşlığı mutlak ve sürekli bir nitelik
arz etmektedir (Yılmaz, s. 260).
Son olarak, İskan Kanunu’na göre kazanılan vatandaşlık ferdi olmayıp, kollektif
sonuçlar doğurmaktadır (Çiçekli, Yabancılar Hukuku, s. 214). Nitekim, Kanunun 8.
maddesine göre, kimsesiz çocuklar doğrudan, diğer küçük çocuklar ise anne, baba veya kan
ve kayın hısımlarıyla birlikte vatandaşlığa alınmaktadır. TVK’ya göre vatandaşlığın
kazanılması hallerinde, çocuklar yalnızca ana veya babalarına bağlı olarak vatandaşlık
kazanabilirken, İskân Kanununa göre, ana veya babanın bulunmaması halinde kan ve kayın
hısımlarına bağlı olarak ve hatta kimsesiz dahi olsalar yaşlarına bakılmaksızın vatandaşlığı
kazanabilmektedir (Yılmaz, s. 262; Nomer, s. 80, 81). Eşler bakımından ise; bir eşin göçmen
sıfatıyla vatandaşlığı kazanması diğer eşin vatandaşlığına sirayet etmez. Şayet diğer eş de Türk
vatandaşlığını kazanmak istiyorsa, göçmen olarak ayrıca başvurmalıdır. Göçmen sıfatına da
haiz değilse TVK’nın ilgili hükümlerine başvurabilir (Güngör, s. 105).
IV. Ahıska Türklerinin Çifte Vatandaşlık Statüsü
Çifte vatandaşlık, herhangi bir ülkenin vatandaşlığıyla birlikte başka bir ülkenin
vatandaşlığına da sahip olmayı ifade eder (Doğan, s. 43; Nomer, s. 30 vd; Göğer, s. 127, 128).
Aynı anda iki ülkeye birden vatandaşlık bağı ile bağlı olma hali ise her ülke tarafından kabul
edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle bazı ülkeler vatandaşlığın kazanılması şartlarını
düzenlerken mevzuatlarında önceki vatandaşlığın terkedilmesi şartını da öngörmektedir.
Ülkemizde ise açıkça çifte vatandaşlığı engelleyen bir hüküm yoktur (Nomer, Çifte
Vatandaşlık, s. 56; Göğer, s. 131). Sadece, TVK’da genel olarak vatandaşlığa alınmak için
başvurulduğunda, hali hazır vatandaşlığın terk edilmesi gerekip gerekmediği hususu Bakanlar
Kurulunun takdirine bırakılmaktadır (TVK m.11/2). Bunun dışında, Ahıskalıları da
ilgilendiren istisnai yoldan vatandaşlığın kazanılması veya diğer kazanma yollarında, çifte
vatandaşlık ile ilgili Bakanlar Kuruluna herhangi bir yetki verilmemektedir (Nomer, s. 57).
Doğan’a göre, zaten önceki vatandaşlıktan ayrılma şartı, istisnai yoldan vatandaşlığın
kazanılması kurumuna terstir (Doğan, s. 86).
TVK da durum böyle iken, başka bir Kanunda Ahıska Türklerine çifte vatandaşlık statüsü
verilmesiyle ilgili özel düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeler 6. ve geçici 1. maddesi olmak
üzere iki madde halinde Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun’ da yer
almaktadır. Kanun’un ilk halinde yalnızca 6. maddesinde “Gerek Türkiye’de iskan edilecek ve
gerekse Türkiye dışında, eski Sovyetler hudutları dahilinde halen bulundukları yeni devletlerde
kalacak “Ahıska” Türklerinden Bakanlar Kurulunca tespit edileceklere çifte vatandaşlık statüsü
sağlanır” hükmü yer almaktaydı. 2009 yılında eklenen geçici 1. maddeyle birlikte “1/1/2009
tarihinden önce ikamet tezkeresi almak suretiyle Türkiye’de ikamet eden Ahıska Türklerine bu
maddenin yürürlüğünden itibaren 3 ay içinde müracaat etmeleri halinde; milli güvenlik açısından
sakıncası olmamak şartıyla, 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve diğer
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ilgili mevzuatta öngörülen şartlar aranmaksızın, başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde Türk
vatandaşlığına alınarak çifte vatandaşlık statüsü sağlanır. Çifte vatandaşlık statüsü sağlananlar,
Bakanlar Kurulunca belirlenen yerlerde iskân edilirler” hükmü eklendi. 3835 sayılı Ahıska
Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanuna 28.02.2009 tarih ve 5838 sayılı Kanunun
19. maddesi ile eklenen Geçici 1’nci maddenin uygulanmasına ilişkin İç İşleri Bakanlığı 2009/3
(NVİ), 2009/25 (SGB) sayılı bir genelge yayınladı. Genelgeye göre çifte vatandaşlık statüsü
kazandırılarak Türk Vatandaşlığına kabul için öngörülen bu istisnai yola başvuru süresi
28.05.2009’ da sona erdi. Söz konusu geçici maddeye istinaden yapılan başvurularda
vatandaşlığın kazanılması bakımından “milli güvenliğe engel teşkil etmemek” şartı dışında bir şart
da aranmamaktaydı. Kısa süreliğine tanınan bu imkan ile bir çok Ahıska Türkü çifte vatandaşlık
statüsüyle Türk vatandaşlığını kazanmış oldu. (Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul
Tutanağı 24. Dönem 3. Yasama Yılı 81. Birleşim 21 Mart 2013 tarihinde İçişleri Bakanı
Muammer Güler’in açıklamalarına göre; “3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulüne
Dair Kanun’un 19’uncu maddesine bir geçici madde eklendi ve bu maddeye göre de 11.540
Ahıska Türkü tekrar vatandaşlığa alındı. Şimdi, genel olarak Türk vatandaşlığına alınma
müracaatında bulunabilmek için kanunda aranan şartları taşımayan -Ahıska Türk Dernekleri
Federasyonu tarafından istisnai usulle vatandaşlığa kabul için bu kez 4.393 kişi başvurdu ancak
bunların istisnai usulle Türk vatandaşlığına alınmaları değil, normal prosedürü bekleyerek Türk
vatandaşlığına alınmaları konusunda, 5901 sayılı Kanun mucibince vatandaşlığa alınma
işlemleri devam edecektir”).
Sonuç
Ahıska Türkleri, yıllardır sürgün halinde yaşayan soydaşlarımızdır. Bu nedenle sürgün
hayatından kurtulmak, kendilerini bir ülkeye ait hissetmek, herkes gibi onların da en temel ve
doğal hakkıdır. Bu hakkın temini ise ancak bulundukları ülkede yaşayan diğer insanlarla eşit
haklara sahip olabildiklerinde mümkündür. Ülkemizde Ahıska Türkleri göçmen statüsündedir.
Göçmenler diğer yabancı gruplarına göre daha geniş hak ve özgürlüklere sahip, neredeyse
vatandaşlarımızla eşit seviyeye getirilmiş yabancılardır. Gerçekte yabancı gibi muamele
görmemekte, devlet onları en iyi şekilde misafir etmeye gayret göstermektedir. Yine de bazı
hukuki engellerle karşılaşmaları pek tabiidir. En basit örnekle, iskanlı göçmen olarak getirilen
Ahıska Türkleri, devletin gösterdiği yerlerde ikamet etmek zorunda bırakılmaktadır. Böylece
istedikleri yerde iskan etme imkanları ellerinden alınmaktadır. Bu itibarla Ahıska Türkleri veya
diğer göçmen gruplarının ülkemize getirildiği andan itibaren en büyük dilekleri Türk
vatandaşlığını kazanmaktır.
Ahıska Türklerinin Türk vatandaşlığına başvuru imkanı; TVK ve İskan Kanunu olmak
üzere iki ayrıcalıklı yolla mümkündür:
* İstisnai yoldan vatandaşlığa alınma talebinde, TVK’da yer alan diğer vatandaşlığın
kazanılması şartları yer almamakta ve Bakanlar Kurulu kararıyla göçmenlere (Ahıska
Türkleri’ne) Türk vatandaşlığı kazandırılabilmektedir. Bu noktada talepte bulunanlara göçmen
statüsünün verilmesi, Bakanlar Kurulu kararı bakımından bağlayıcı olmayıp, Kurulun
vatandaşlığa almada takdir yetkisi bulunmaktadır. İstisnai yoldan vatandaşlığa alınmayan
göçmenler ise şartları varsa “genel olarak vatandaşlığın kazanılması” yoluna
başvurabilmektedir.
* Diğer taraftan İskan Kanunu’nda da göçmenlere Türk vatandaşlığını kazanma imkanı
getirilmektedir. Bu şekilde vatandaşlığın kazanılmasında Ahıska Türklerinin serbest veya iskanlı
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göçmen olarak yurda kabul edilmeleri dışında bir şarta yer verilmemektedir. İşlemler ise bizzat
İçişleri Bakanlığı tarafından takip edilir. Yine vatandaşlık, Bakanlar Kurulu kararıyla
kazanılmakta; ancak bu kez Kurula takdir yetkisi verilmemektedir. Bu nedenle İskan Kanunu’na
göre, Türk vatandaşlığının kazanılması göçmenler bakımından en elverişli yol olarak
nitelendirilebilir. Buna rağmen birçok Ahıska Türkü geçmiş yıllarda genel olarak vatandaşlığın
kazandırılması şartlarının yerine getirilmesi suretiyle vatandaşlığa alınmıştır. Sadece 2009 yılında
Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunu’nun geçici 1’nci maddesi
kapsamında 11540 Ahıska Türkü’ne, çifte vatandaşlık statüsü ile Türk Vatandaşlığı
kazandırılmıştır. Ancak; gerek bu yolla vatandaşlığın kazanılması için öngörülen başvuru
süresinin kısalığı ve belgelerin zamanında toplanamaması, gerekse de yeterince Ahıska Türkünün
durumdan haberdar edilememesi nedeniyle şartları tutan birçok Ahıska Türkü mağdur olmuştur.
Bu imkanın tekrarlanması için milletvekilleri tarafından mecliste zaman zaman kanun
tekliflerinde bulunulmaktadır. Yasal düzenleme içinse henüz bir çalışma yapılmamıştır. Aslında
Ahıska Türkleri bakımından böyle bir düzenlemenin varlığına da gerek yoktur. İskan Kanunu’nun
8. maddesinin istikrarlı bir biçimde uygulanması, Ahıska Türkleri ve diğer göçmenlerin Türk
Vatandaşlığını kazanması için yeterince kolaylık sağlamaktadır. Nitekim Erzincan’daki Ahıska
Türklerinin vatandaşlığa alınma süreçlerinin İskan Kanunu kapsamında takip edildiği
bilinmektedir.
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ERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE YAŞAYAN 20- 60 YAŞ ARASI AHISKA
TÜRKLERİNİN OBEZİTE VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF OBESITY AND ITS RELATED METABOLIC RISK FACTORS IN
MESKHETIAN TURKS AGED 20-60 LIVING IN ÜZÜMLÜ DISTRICT OF ERZINCAN
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Özet
Dünya genelinde önemli bir hastalık olan obezite, güçlü sosyal ve psikolojik etkileriyle tüm yaş ve
sosyoekonomik grupları ilgilendiren, genotip ve çevre arasındaki etkileşimden kaynaklanan kompleks
multifaktöriyel kronik bir hastalıktır. Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı, Üzümlü ilçesine yerleştirilen
Ahıska Türkleri’ne ait obezite prevalansını ve obezitenin metabolik risk faktörleriyle ilişkisini
belirlemektir. Bu çalışma, 1 Ocak 2017- 30 Mart 2017 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden,
yaşları 20- 60 arasında değişen 132 Ahıska Türkü ile Üzümlü Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Vücut
kitle indeksleri (VKİ) hesaplanıp açlık kanları alınarak enzimatik-kolorimetrik yöntemle serum lipid
düzeyleri ve troid hormon ölçümleri yapıldı. Veriler SPSS paket programında ve anlamlılık düzeyleri
p<0.05 olarak değerlendirildi. Araştırmaya katılan bireylerin %58.3 erkek, %77.2’sinin ise evli olduğu
tespit edildi. Tüm katılımcıların %43.2’sının normal, %34.8’nin şişman ve %22’sinin ise obez olduğu
bulundu. Obezlerin erkek bireyler içindeki oranı %26 iken kadınlarda bu oran %16.4 olarak belirlenmiştir.
VKİ indeksi ile demografik parametrelerden sadece medeni durum arasında istatiksel olarak fark vardır.
Serum lipid parametrelerinin VKİ’ne göre yapılan karşılaştırmalarında; T3 ve TG değerlerinde obez grup
ile normal grup arasında istatiksel olarak fark bulunmuştur (p<0.05). Çalışılan örneklem için obezitenin
önemli bir sorun olduğu düşünülmektedir. Risk faktörleri göz önüne alındığında gerekli bilgilendirmelerin
obezitenin azaltılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri; Obezite; Risk Faktörü
Abstract
Obesity is a major worldwide health problem and complex multi-factorial chronic disease that
develops from an interaction of genotype and environment including all ages and socioeconomic groups
with its serious social and psychological effects. Our aim is to determine the obesity prevalence and its
association with metabolic risk factors in Meskhetian Turks in Üzümlü district. This study will be
performed with 132 Meskhetian Turks, aged 20 between 60 and who agreed to participate in study in
Üzümlü State Hospital between 1 January 2017- 30 March 2017. For this purpose, their body mass indexes
(BMI) was calculated. Serum lipid parameters and throid hormone levels were measured in fasting blood
samples. SPSS was used for statically analysis, p values used p<0.05 as significant levels. It was determined
that 58.3% of the participants were male and 77.2% of the participants were married. Of all participant, %
43.2 were normal, %34.8 were overweight and %22 were obese. While the rate of obese in male was 26%,
this rate was determined as 16.4% in females. There was a statistical difference only between the marital
status of demographic parameters and BDI index. Comparison of serum lipid parameters according to BMI,
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T3 and TG values were statistically different between obese group and normal group (p<0.05). Obesity is
considered to be a major problem for the region sample. Considering the risk factors, we think that it will
contribute to reduce obesity by making the necessary informing consent.
Key words: Meskhetian Turks; Obesity; Risk Factor

Giriş
Halk arasında aşırı şişmanlık olarak tarifi yapılan obezite bilimsel olarak vücut içeriğini
oluşturan yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile karakterize olan veya vücuda
besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan kronik bir hastalık
şeklinde tanımlanmaktadır (Annagür et al., 2012). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise obeziteyi
“sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlamaktadır (WHO,
2012). Her iki tanımdan yola çıkarak obezitenin bir hastalık olduğu ve tedavi edilmediği takdirde
başlangıçta kişilerin psikolojisini bozarak onların toplumdan soyutlanmasına bağlı olarak iş
gücünün azalmasına ve sonrasında ülke ekonomisine kadar giden sonuçları nedeniyle sosyal bir
sorun olarak kabul edilmektedir (Bağrıaçık et al., 2003).
Obezite dünya genelinde sadece gelişmemiş ülkelerin değil aynı zamanda gelişmekte olan
ve gelişmiş ülkelerin de başlıca sorunu haline gelmiştir. WHO, tüm dünyada 18 yaş ve üzeri
yaklaşık 2 milyar insanın fazla kilolu olduğunu ve bu bireylerden de 600 milyondan fazlasının
obez olduğunu varsaymaktadır (WHO, 2016). Ülkemiz için de durum pek iç açıcı olmamakla
birlikte bu oran yine yetişkin nüfusun yaklaşık %36’sının obez olduğunu göstermektedir (Flegal
et al., 2010).
Obezite, kalori alımı ve kullanımı arasındaki dengesizlik sonucu ortaya çıksa da
etiyolojisinde çeşitli faktörler etkilidir. Bu faktörlerden bazıları; genetik faktörler, yaş, beslenme
alışkanlıkları, azalan fiziksel aktivite, artan psikolojik etkenler ve sosyoekonomik kültürel
faktörler olarak sıralanmıştır. Ayrıca, vücut ağırlığının düzenlenmesinde rol alan hormonal,
sinirsel ve kalıtımsal faktörler de şişmanlığa neden olan diğer önemli unsurlardır (Mercanlıgil,
2008; TC Sağlık Bakanlığı 2010; Işık et al., 2013).
Obezite, birçok sistematik hastalıkların habercisi olarak algılanmaktadır. Neden olduğu
sağlık problemleri arasında insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı,
hiperlipidemi, metabolik sendrom, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, astım, solunum zorluğu,
gebelik komplikasyonları, menstruasyon düzensizlikleri vb. durum gibi birçok patolojik olgu yer
almaktadır (James et al., 2004; Dönmez et al., 2008; Reinehr ve Toschke, 2009). Bütün bu
nedenler göz önüne alındığında, obezitenin birey ve ülke ekonomisine verdiği zararları ortaya
çıkarmak ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınabilmesi için öncelikle belirlenen
toplumlarda obez birey oranlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışma ile Erzincan ili Üzümlü ilçesine yerleştirilen erişkin (20- 60 yaş) Ahıska
Türklerine ait obezite düzeyinin, obeziteye neden olan veya obezitenin neden olduğu risk
faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca obez olarak değerlendirilen hastalara önerilerde
bulunarak durumları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmanın Tasarımı
Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’nün 09.01.2017 tarihli ve
57054503/902.99 sayılı etik kurul onayı çerçevesinde Erzincan Üniversitesi ile Üzümlü İlçe
Devlet Hastanesi’nin ortaklaşa çalışması ile yürütülmüştür. Tanımlayıcı tipte planlanan bu
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çalışmanın veri toplama aşaması 01 Ocak- 30 Mart 2017 tarihleri arasında Üzümlü İlçe Devlet
Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya, gönüllü olan 20- 60 yaş arası erişkin bireyler
dahil edilmiştir.
Demografik Veriler
Çalışmada, bireylerin yaş, cinsiyet, boy, kilo, gelir durumları, eğitim durumları, beslenme
alışkanlıkları ve kronik hastalıkları vb. sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5
bölüm ve 45 sorudan oluşan sosyodemografik anket formu kullanılmıştır. Bireylerin boy ve
kiloları hastanede mezura ve baskül kullanılarak belirlenmiştir. Şişmanlığın değerlendirilmesinde
uluslararası VKİ değerleri kullanılmıştır. Yetişkinlerde VKİ’ye göre değerlendirme yapılırken
VKİ oranı 18.5’den az olan bireyler zayıf, 18.5- 19.9 olanlar ince, 20- 24.9 normal, 25- 29.9 hafif
şişman, 30 ve üstü olan bireyler ise obez olarak kabul edilmiştir (WHO, 2006).
Biyokimyasal Veriler
Kontrol ve çalışma grubunda yer alan tüm katılımcılardan 10 saatlik açlık sonrası minimal
turnike kuvveti uygulanarak arasında sağ koldan venöz kan alınmıştır. Alınan kanlar hiç
bekletilmeden soğutmalı santfrifüjde 5dk santrifüj edildikten sonra serumları ayrılmıştır. Total
kolesterol (TK), Trigliserit (TG), Düşük Yoğunluklu Lipoprotein (LDL) ve Yüksek Yoğunluklu
Lipoprotein (HDL) ile Troid Uyarıcı Hormon (TSH), T3 ve T4 değerleri ölçümü Üzümlü İlçe
Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.
İstatistiksel Değerlendirme
Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket istatistik programı kullanılmıştır. Örneklem
özelliklerini belirlemek amacı ile sayı, ortalama ve yüzde gibi değerler kullanılmıştır. Çoklu
karşılaştırmalarda Ki Kare testi, biyokimyasal parametrelerinin analizinde ise student t testi ile
varyans analizi (One-Way Anova Duncan testi) uygulanmıştır. Sonuçlar, p<0.05 anlamlılık
düzeyine göre istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir.
Bulgular
Çalışma örneklemini oluşturan toplam 132 bireyin %58.3’ünü erkekler (n=77), %41.7’sini
ise kadınlar (n=55) oluşturmaktadır. Toplam bireylerin %77.2’si evli, %16.7’si bekar ve %6.1’i
ise dul olarak belirlenmiştir. Örneklemi oluşturan bireylerin büyük çoğunluğu ortaokul/lise
(%64.4) mezunu iken sadece %1.5’i lisans mezunu olduğunu belirtmiştir. Kadınların büyük
çoğunluğu (%59.3) ev hanımı olduğunu; erkek bireylerin ise yaklaşık %80’i işçi ve %9’u ise işsiz
olduğunu beyan etmiştir. Çalışmaya dahil olan bireyler arasında en düşük yaş 20, en yüksek yaş
65 olup örneklemin yaş ortalaması ise 36.7 iken; en düşük kilo 42kg, en yüksek kilo 160kg olup
kilo ortalaması ise 74kg olarak bulunmuştur (Tablo 1).
Tablo 1: Araştırma örneklemine ait bazı tanımsal veriler
Değişken
Cinsiyet
Medeni Durumu

n

%

Erkek

77

58.3

Kadın
Bekar
Evli

55
22
102

41.7
16.7
77.2
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Dul
İlkokul
Ortaokul/Lise
Ön lisans
Lisans
Evet
Hayır
Bazen
Sabah
Öğle
Akşam
Atlamam

8
42
85
3
2
32
76
24
42
8
3
79

6.1
31,8
64.4
2,3
1,5
24.5
57.1
18.4
31.8
6.1
2.3
59.8

Teşhisi konmuş hastalığınız var mı?

Evet
Hayır

32
100

24.2
75.8

Dışarda yemek yeme alışkanlığınız var mı?

Evet

76

57.3

Hayır

56

42.7

Fazla kilolu olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet

36

27.3

Hayır

96

72.7

Kilo vermeyi düşünüyor musunuz?

Evet

30

22.7

Hayır

102

77.3

Evet

43

32.6

89

67.4

132

100

Eğitim Durumu

Ana öğün atlar mısınız?

En sık atlanan öğün

Düzenli fiziksel aktivite yapar mısınız?

Hayır

Toplam

Cinsiyete göre VKİ değerleri Tablo 2’de özet olarak verilmiştir. Bireylerin VKİ
durumlarının dağılımına bakıldığında; toplamda %43.2’si normal, %34.8’i şişman, %22’si ise
obez olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise bu oranlar; kadınlar için
%47.2 normal; %36.4 şişman ve %16.4 obez iken erkeklerde bu oran %40.2’ü normal, %33.8’i
şişman ve %26 obez olarak bulunmuştur. Erkek ve kadın bireyler arasında VKİ bakımından
istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamamıştır (p>0.05) (Tablo 2).
Tablo 2: Cinsiyete göre VKİ dağılımı
Normal

Şişman

n

%

n

%

n

%

Erkek

31

40.2

26

33.8

20

26

Kadın

26

47.2

20

36.4

9

16.4

Obez

Cinsiyet

p

,411

Bireylere ait bazı değişkenler ile VKİ arasındaki ilişkiyi gösteren sonuçlar Tablo 3’de yer
almaktadır. Öncelikle yöneltilen soru ile toplam bireylerin % 24.2 sinin doktor tarafından teşhisi
konmuş bir hastalığının (şeker, tansiyon, kanser, astım vb.) olduğu saptanmıştır. Sonuçlara göre
eğitim durumu, sigara ve alkol kullanımı ile obezite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
yoktur (p>0.05). Ayrıca medeni durum ile obezite arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmuştur (p<0.05).
Tablo 3: Bazı değişkenlerin VKİ ile değerlendirilmesi
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Normal

Şişman

n

%

n

%

n

%

Eğitim Durumu

İlkokul
Ortaokul/Lise
Ön lisans
Lisans

12
41
2
2

28.5
48.2
66.7
100

17
28
1
0

40.5
32.9
33.3
0

13
16
0
0

31
18.9
0
0

,0194

Medeni Durumu

Bekar
Evli
Dul

16
41
0

72.7
40.2
0

4
37
5

18.2
36.3
62.5

2
24
3

9.1
23.5
37.5

,006*

Sigara Bağımlılığı

Evet
Hayır

14
43

46.4
42.6

10
36

32.2
35.6

7
22

21.4
21.8

,982

Alkol Bağımlılığı

Evet
Hayır

8
49

53.8
42.2

4
41

23.1
35.3

4
26

23.1
22.5

,644

Değişken

Obez

p

* 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0.05).
Obeziteyle ilişkili risk parametreleri ile VKİ persentil dağılımlarının istatistiksel olarak
değerlendirilmesi Tablo 4’de özet olarak verilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen verilere göre,
ince ve zayıf bireylere rastlanılmamıştır. Erkek ve kadın bireyler arasında VKİ ve lipid
parametreleri açısından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Her bir
biyokimya parametresi ile VKİ karşılaştırıldığında çoklu karşılaştırma testine göre, T3 ve
Trigliserit seviyesi için Obez grup ile diğer iki grup (normal, şişman) arasında istatistiksel olarak
önemli bir fark bulunmuştur (p<0.05). Diğer parametreler ile VKİ yönünden istatistiksel olarak
bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
Tablo 4: Lipid ve diğer parametrelerinin VKİ değerleri ile karşılaştırılması

T3
T4
TSH
LDL
HDL
Kolesterol
Trigliserit

Normal
(Ortalama±SH)
4.72±0.16
14.58±0.41
5.01±2.62
121.1±10.45
59.81±2.22
225.91±36.06
104.69±10.6

Şişman
(Ortalama±SH)
5.75±1.04
14.40±0.47
1.44±0.14
139.06±6.38
43.97±1.86
199.54±28.15
137.16±14.72

Obez
(Ortalama±SH)
9.64±2.93
16.71±1.17
1.61±0.28
147.25±8.12
41.37±2.50
215.12±15.47
206.97±13.56

F

p

3.28
1.18
1.21
2.26
1.49
0.276
5.27

.042
.309
.300
.114
.233
.760
.007

* 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç
Dünya ve ülkemizde yapılan birçok akademik çalışma ile obezite prevalansının hızla arttığı
gösterilmektedir. Önemli bir sağlık problemi olduğu bilinmesi rağmen alınan birtakım önlemlere
karşı halen birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu problem artarak devam etmektedir
(Flegal et al., 2004; Süzek et al., 2005). Obezitenin ülkemiz için de önemli bir sorun olduğu
yapılan çalışmalar ile ortaya koyulmaktadır. 12 yıl ara ile aynı merkezlerde ve yetişkin nüfusta
yapılan populasyon temelli TURDEP-I ve TURDEP-II verilerine göre, 1998 yılında obezite
prevalansı %22.3 (kadınlarda %32.9 ve erkeklerde %13.2) iken; 2010 yılında bu oran %31.2’ye
(kadınlarda %44.2 ve erkeklerde %27.3) yükselmiştir (Satman, 2016).
Obezitenin ortaya çıkmasında genetik faktörlerin yanında özellikle Türkiye’de halkın
beslenme durumu bölgelere, mevsimlere, sosyoekonomik düzeye ve kentsel-kırsal yerleşim
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yerlerine göre önemli farklılıklar göstermektedir. Gelir dağılımındaki dengesizlik beslenme
sorunlarının niteliği ve görülme sıklığı üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca beslenme konusundaki
bilgisizlik, hatalı besin seçimine, yanlış hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerinin
uygulanmasına neden olmakta ve beslenme sorunlarının boyutlarının büyümesine de yol
açmaktadır (Pekcan, 2001; Oral, 2016; Canbay et al., 2016).
Yapılan obezite çalışmalarında öncelikle olarak obezitenin yaş ve cinsiyet yönünden farklı
bir dağılım gösterip göstermediği sıklıkla araştırılmıştır. Daha önce yapılan bir çalışma ile
erkelerin obezite sıklığı kadınlara göre daha yüksek olduğu ve obezitenin yaş ile doğru orantılı
olarak arttığı bulunmuştur (Ulaş ve Genç, 2010). Yine bir başka çalışma ise Artvin ili örneği
olarak sunulmuş ve bu çalışmada da hem toplam bireylerin yarısından fazlasının hem de erkek
bireylerin yine kadınlardan daha fazla obez olduğunu tespit edilmiştir (Işık et al., 2013). Bu
çalışmalara benzer sonuçlara ulaşan birçok araştırma literatürde fazlasıyla mevcuttur. (Erem et
al., 2001; Doğan et al., 2011; Nazlıcan et al., 2011). Bu verilen yanı sıra obezitenin cinsiyete bağlı
olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Güneş et al., 2000). Bizim sonuçlarımızda ise yaş
ve cinsiyet ile obezite arasında istatiksel olarak herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Sonuçlara etki
edecek birçok dışsal faktör mevcuttur. Yaşa bağlı olarak obezitenin artmasında azalan fiziksel
aktivite başta olmak üzere yeme alışkanlıkları ve yaşlanan vücutla gelen diğer sorunların da
obezite sıklığının artmasında etkin rol oynadığı düşünülebilir. Çalışma sonuçlarımızın diğer
çalışmalara göre farklılık göstermesinde, öncelikle örneklemimizin sayısal yetersizliği ve ayrıca
ilçeye yerleşen bireylerin yaşadığı düşünülen psikolojik nedenlerin etkili olduğu kanaatindeyiz.
Medeni durum ülkemiz için hem erkeklerde hem de kadınlarda obezitenin gelişmesinde
önemli bir faktör olarak nitelendirilebilmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda, evliliğin
obezite prevalansını artırdığı gözlenmiştir (Akpınar et al., 2007; Ersoy et al., 2005). Bu çalışmayla
da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Evli bireylere ait obezite sıklığı bekar veya dul olanlara oranla
daha yüksektir (Tablo 3). Bekâr bireylerin düşük VKİ oranlarına sahip olmaları düzensiz
beslenme alışkanlıkları, öğün hazırlayan birinin olmaması, düzensiz yaşam tarzının olması gibi
faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Buna karşın evlilerde düzenli beslenme alışkanlığı
ve sakin yaşam, yaşın ilerlemesi, kadınlarda gebelik, erkeklerde ise daha sedanter yaşam evlilik
sonrası obezite artışının altında yatan başlıca sebepler arasında yer almaktadır. Sigara ve alkol
kullanımı birçok hastalığın hazırlayıcı etmenlerinin başında gelmektedir. Yapılan çalışmalarda
alkol ve sigara kullanımı ile obezite arasında önemli bir fark bulunmadığı saptanmıştır (Güneş,
2000; Erkol ve Khorshid, 2004; Uzun, 2014). Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar literatür ile
paralellik göstermektedir. VKİ ile sigara ve alkol kullanımı arasında istatistiksel olarak önemli
bir fark bulunmamıştır. Lipid profillerinin obezite ve KAH (koroner arter hastalıkları) vb.
durumlarda önemli bir etkiye sahip olduğu yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır (Paç et al.,
1999; Kannel et al., 2002; Magkos et al., 2005). Önceki çalışmalarda obez bireylerde TK, TG,
LDL ve HDL değerlerinin yüksek olduğu saptanmıştır (Mahley et al., 1995; Woo et al., 2004;
Sarni et al., 2006; Arı ve Süzek, 2008; Özdogan et al., 2015). Çalışmamızda bu parametreler
içerisinden Trigiliserit seviyesi bakımından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmuştur.
Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerine ait obezite prevalansını belirlemeye
yönelik yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre obezitenin bireyler arasında önemli bir sağlık
sorunu olduğu tespit edilmiştir. Vücut kompozisyonundaki değişikler birçok hastalık için önemli
risk teşkil etmektedir. Toplumun veya bireylerin bilinçlendirilmesi, vücut ağırlığının kontrol
altına alınmasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun ve sağlıklı bir yaşamın
toplumu oluşturan bireyin en doğal hakkı olduğu düşünüldüğünde, obezite ile mücadele
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günümüzde daha bir önem kazanmaktadır.
Teşekkür
Bu çalışmada elde edilen verilen istatiksel analizlerinin yapılmasında yardımcı olan Sayın
Öğr. Gör. Ömer KOÇAK’a teşekkürlerimizi sunarız.
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DÖNÜŞÜNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
PROBLEMS THAT AHISKA TURKS MET UPON RETURNING TO THEIR
HOMELAND(MESKHETIAN ZONE)AND SOLUTIONS
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Özet
Ahıska Türklerinin anavatanı olan bu bölge Ahıska, Adigün, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka
gibi önemli yerleşim birimlerini kapsamaktadır. Ahıska bölgesinin toplam yüzölçümü ise 6.260 km2 ‘dir.
XVI. yüzyıldan 1828 Rus işgaline kadar Anadolu’dan bölgeye yerleştirilen ve Anadolu Türklüğünün
ayrılmaz bir parçası olan Ahıska Türklerinin anavatanı bugünkü Gürcistan Cumhuriyeti’nin toprakları
içinde kalan ve Türkiye ile komşu olan Ahıska bölgesidir. II. Dünya Savaşı yıllarında Stalin’in “tehlikeli
halklar dan gördüğü Ahıska Türkleri 1944 Kasım’ında Orta Asya’ya sürülmüş ve Sovyetler Birliği’nin son
yıllarına kadar bu bölgede yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bugünkü nüfusu 600.000 dolayında olan Ahıska
Türkleri dünyada 15’e yakın ülke ve yüze yakın bölgede yaşamlarını sürdürmektedirler. En fazla
bulundukları ülkeler ise Türkiye, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Kırgızistan’dır.
Günümüzde Türk toplulukları içerisinde kendi yönetimi olmayan tek Türk topluluğu olan Ahıska
Türklerinin geniş bir alana sürülmelerine ve buna bağlı olarak geniş bir coğrafyada yaşamalarına rağmen,
Türklüklerinden hiçbir şey kaybetmemiş ve bugüne kadar, kendi bünyelerinde, Türk adını ve kimliğini
yaşatmasını bilmişlerdir
Sovyet rejiminde sürgün hayatı geçiren Ahıska Türkleri hep dışlanmış ve çok zor şartlar altında
yaşam mücadelesini vermişlerdir. Ahıska Türkleri,1989’da Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra
anayurtlarına dönme çabalar ortaya çıkmıştır. Çalışmamıza konu olan Ahıska Türklerin anavatana dönüş
mücadelesi, Gürcistan, Ermenistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, uluslararası kuruluş ve uluslararası hukuk
bağlamında yapılan tetkiklerle birlikte çözümler hakkında değerlendirilmeler yapılacaktı.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Uluslararası hukuk
ve kuruluşlar
Summary
This region, which is the motherland of the Ahıska Turks, includes important settlements such as
Ahıska, Adigün, Aspinza, Ahilkelek and Bogdanovka. From 1800 to 1828 Russian occupation and The
motherland of Ahiska Turks, an integral part of Anatolian Turkey, is the Ahiska region, which lies within
the territory of today’s Republic of Georgia and is adjacent to Turkey. II. The Ahıska Turks, whom Stalin
saw from “dangerous peoples” during World War II, were driven to Central Asia in November 1944 and
continued their lives in this region until the last years of the Soviet Union. Ahiska Turks, whose population
today is around 600,000, continue their lives in close to fifteen countries and close to the hundreds of the
world. The countries they are most interested in are Turkey, Kazakhstan, Russian Federation, Azerbaijan
and Kyrgyzstan. Despite the fact that the Ahıska Turks, the only Turkish community within the Turkish
communities that are not governed by their own governments, are expelled to a wide area and thus live in
a wide geographical area, they have lost nothing of their Turkishness and have been able to live up to their
name and identity in their own structures
The Ahiska Turks, who had a life of exile under the Soviet regime, were always excluded and had
a life struggle under very difficult circumstances. Ahiska Turks, after the collapse of the Soviet Union in
1989, efforts to return to their homeland have emerged. We will evaluate the solutions of the Ahıska Turks,
which are the subject of my work, in the context of the struggle to return to the homeland, Georgia, Armenia,
Russian Federation, Turkey, international organization and international law.
Keywords: Ahıska turks, Georgia, Russian Federation, Turkey, International organization and law
*
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Giriş
Ahıska Türkleri, 1944 yılında çeşitli sebepler ileri sürülerek o zamanın Sovyetler
Birliği’nde federe bir unsur olan Gürcistan’dan diğer federe devletlere sürülme yoluna gidilmiştir.
1990 yılında Sovyetler Birliğindeki federal yapılanmanın çözülmesine rağmen bu insanlara karşı
yapılan hukuka aykırı muamelenin sonuçları giderilmemiştir. Ahıska’nın geçmişte ve günümüzde
Gürcistan’ın siyasi sınırları içinde olması itibarıyla sorun öncelikle Gürcistan’la ilgilidir. Aynı
şekilde uygulama Sovyetler Birliği döneminde Sovyet yönetimince yapılmış ve Rusya
Federasyonu da Sovyetlerin her alanda varisliğini kabul etmiştir. Bu itibarla da sorunun
çözümünde Rusya Federasyonu da aynı derecede sorumludur. Konu, uluslararası hukukta
uluslararası suçlar ve insan hakları çerçevesinde incelenebilir. Biz bu çalışmada daha çok insan
hakları yönüne değineceğiz, uluslararası suçlar açısından konunun çok geniş olması nedeniyle
inceleme dışı tutacağız. Yine sorunun esas muhataplarından biri olan Gürcistan’ın Avrupa
Konseyi üyeliğine girişte vermiş olduğu tek taraflı taahhütlerin uluslararası hukuk açısından
geçerliliği de incelenecektir.
1.Tarihi Süreç
Ahıska diyarı, Gürcistan Cumhuriyetinin güneyinde, Türkiye ile ortak sınıra sahip bir bölge
olup, Çıldır yöresinden Kür akarsuyunun yukarı akarı ve Çoruh Çayı havzasından başlayarak,
Meshet-Cahavet dağ silsilesi sonunda Borçalıya kadar uzanır.1
Ahıska Türklerinin, anavatanları Ahıska bölgesindeki varlıklarının tarihçesi çok eskidir.
Bazı görüşlere göre Ahıska Türklerinin siyasi varlığından ancak geç dönemlerde söz edilebildiği
vurgulanırken, etnik açıdan bölgedeki Türk varlığının milattan öncelere dayandığı ifade
edilmektedir. Daha sonra XII. Yüzyıldan itibaren kuzeyden gelen Kıpçak Türklerinin buraları
yurt edindiği bilinmektedir.2
1578 senesinde Osmanlı Devletinin Gürcistan’ı fethetmesinden sonra bölge tamamen Türk
yurdu olmuştur. 250 yıl Osmanlı idaresinde kalan Ahıska, coğrafi, kültürel ve demografik olarak
Anadolu’nun doğal uzantısı olmuş ve Osmanlı kayıtlarında Ahıska Vilayeti olarak geçmiştir.
1828’de Rus işgalinden sonra Rusya’nın Osmanlı Devleti ile Kafkasya Türkleri arasında bir
güvenlik kordonu oluşturmak politikasıyla Ermenileri bölgeye yerleştirmesi neticesinde bölge
genelinde çoğunluk Ermenilere geçmiştir. Ahıska, 16 Mart 1921 Moskova Adlaşması’yla Sovyet
yönetimine bırakılmıştır. 3
Ahıska Türkleri, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’ndeki diğer yedi etnik grupla
beraber Orta Asya’ya sürgün edilmiştir. Bu gruplardan Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar
ve Kalmıklara Stalin’in ölümünden sonra çıkarılan 1956 Yüksek Sovyet Kararı ile eski hakları
iade edilmiş ve sürgünden önceki vatanlarına yeniden dönmelerine izin verilmişken, diğer üç
grubun dönmesine bu dönemde izin verilmemiştir. 4
Ahıska Türkleri, 1956 Kararnamesine kadar Sovyetlerin tehcir politikasının bir parçası olan
“özel iskân rejimi”nin, kendilerini en temel medeni haklardan yoksun bırakan sert şartlarında
yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu kararnameden sonra baskılar azalmakla birlikte Volga
Almanları, Kırım Tatarları ve Ahıska Türklerinin anayurtlarına geri dönmelerine izin
Bayraktar, Rasim, Ahıska, 21. Yüzyılda İnsanlık Dramı, İzmir 1999, s. 8.
Zeyrek Yunus, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara 2001, s. 2-3.
3 Sezgin, Mahmut Niyazi/AĞACAN, Kamil, Dünden Bugüne Ahıska Sorunu, Ankara Çalışmaları, No:14, AnkaraMayıs 2003, s. 9; ZEYREK, a.g.e, s. 41.
4 Zeyrek, a.g.e, s. 64-66.
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verilmemiştir.5 Bunlardan sadece Kırım Tatarlarına, Sovyetlerin sona ermesiyle birlikte eski
hakları iade edilmiş ve akabinde son on beş yıl içerisinde Ukrayna’dan Kırım’a önemli miktarda
dönüş gerçekleşmiştir. Diğer grup, aslen Sovyet Volga Alman Cumhuriyeti’nden sürgün edilen
Volga Almanları, ekseriyetle Sovyet döneminden sonra Almanya’ya göçmüşler ve Volga
Bölgesinde ülkesel talepleri olmamıştır. Sadece sürgün edilen sekiz grubun sonuncusu Ahıska
Türklerinin eski haklarının iadesi ve anavatanlarına dönüşü çözümlenmemiş olarak kalmıştır. 6
Ahıska Türklerinin örgütlü olarak yürütmüş oldukları mücadele pratik değere dönüşmeyen
birtakım kazanımlar elde etmiştir. İlk olarak 30 Mayıs 1968’de SSCB Yüksek Prezidyumu Ahıska
Türklerinin diğer Sovyet vatandaşları ile aynı haklara sahip olduklarını ifade eden bir karar
almıştır. 1974 yılında Sovyet Hükümetince alınan bir diğer karara göre sürgünde yaşayan şahıslar
yurtlarına dönebilme hakkı elde etmişlerdir. Bu kararlar, 1979 yılına kadar Gürcistan SSCB’ni
aşamamış, pratik sonuç doğuramamıştır. 1979 yılında Gürcistan Komünist Partisi Merkez
Komitesi yılda 150 aile olmak üzere Ahıskalıların geri dönüşü ile ilgili düzenleme yapmış, 1981
ile 1988 yılları arasında 1300 kişinin Gürcistan’a dönüşü sağlanmıştır. Fakat bunların yarısı etnik
şiddet eylemleri yüzünden ülke dışına kaçmak zorunda kalmıştır. 7
Gorbaçov’un iktidara gelmesi ile başlatılan Perestroyka ve Glasnost politikaları Ahıska
Türklerine anavatanlarına dönüş için daha rahat mücadele etme imkânı tanımıştır. Fakat bu arada
vuku bulan Fergana olayları Ahıska Türklerinin ikinci kez yeni yurt aramalarına sebep olmuştur. 8
Stalin’in son sürgün ettiği insanlar olan Ahıska Türkleri bugün, Rusya, Ukrayna,
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye gibi farklı devletlerde
dağınık bir halde yaşamaktadırlar: Ahıska Türklerinin günümüz yaşam koşulları bilhassa
yerleştikleri ülkelere, hatta aynı ülke içerisinde bölgelere göre önemli değişiklikler
göstermektedir.
Ahıska Türkleri yerleştikleri ülkelerde örneğin Güney Rusya’da vatansızlık ve ayrım
gözetici uygulamanın muhatabı olurken, Ukrayna, Azerbaycan ve Orta Asya’da nispeten yüksek
seviyede sosyo-ekonomik bütünleşme gibi çok farklı yaşam koşullarıyla karşı karşıyadırlar.
Rusya’nın Kafkasya Bölgesinde bilhassa Krasnodar Bölgesinde, çok ağır problemler
bulunmaktadır. Burada Ahıska Türkleri, yerel otoritelerin ayrım gözetici uygulamalarıyla ve hatta
normal geçim şartlarını sürdürmeleri için gereken durumlarda dahi bürokratik engellemeleriyle
karşılaşmaktadır. Yabancı düşmanı bölgesel politikalar ve yerel Rus Kozak nüfusun önyargısı
Ahıska Türklerinin geleceği hakkında kaygılar yaratmaktadır. Bölgede diğer ulusal azınlıklar
bulunmasına rağmen, Ahıska Türkleri etnik ayrımcılığın ana hedefidir. 9
Sovyetler Birliği’nin çözülmesini takiben bağımsız ve özerk cumhuriyetler kendi
bölgelerinde başat duruma gelmişlerdir. Ancak kendi bölgesel birimlerine sahip olamayan Ahıska
Türklerinin durumu daha da kötüleşmiş ve yalnızca etnik ayrımcılığa maruz kalmayıp, aynı
zamanda etnik şiddete de hedef olmuşlardır. Ahıska Türklerinin bir kısmının maruz kaldıkları
baskının ve bundan duydukları korkunun temel sebebi teknik olarak vatansız olmalarıdır.
1989 Fergana olaylarından sonra Özbekistan’dan çıkarılan Ahıskalılar Rusya Federasyonu,
Azerbaycan, Ukrayna başta olmak üzere diğer SSCB Cumhuriyetlerine götürülmüştür. Bu
SEZGİN/AĞACAN, a.g.e, s.26-27
Sezgin/AğacanN, a.g.e s. 19; Sumbadze, a.g.m,s.2
7
SUMBADZE, a.g.m, s. 3
8 Mert, Okan, Türkiye’nin Kafkasya Politikası ve Gürcistan, İstanbul 2004, s. 73. 13 Sezgin/Ağacan, .a.g.e, s. 22.
9 Kalfat, Yaşar/Ağacan, Kamil, Güney Kafkasya Barışının Sağlanmasında Anahtar Etnisite-Ahıskalılar, Avrasya
Dosyası, Cilt: 10, S: 1, s. 194-195.
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çerçevede Rusya Federasyonuna yaklaşık 65 bin Ahıska Türkü’nün iskân edildiği
bildirilmektedir. Bunun da önemli bir kısmı Krasnodar bölgesinde yoğunlaşmıştır.
Krasnodar’daki Ahıskalıların sayısına ilişkin veriler 12 binle 30 bin arasında değişmektedir.
Burada yaşayan Ahıskalıların birkaç bininin vatandaşlık hakkı vardır. Günümüzde bağımsız bir
devlet olan Gürcistan’dan sürgün edilen Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönmelerine
Gürcistan tarafından karşı çıkılmakta ve Ahıska Türk Örgütlenmelerine ve Uluslararası Topluma
karşı taahhütte bulundukları anavatana dönüş planlarını gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeleri
etkin bir şekilde engellemektedirler.
2. Uluslararası Düzeyde Çözüm Çabaları
Uluslararası toplumun dikkati eski Yugoslavya ve eski Sovyetler Birliği’ndeki şiddetli
uyuşmazlıklara odaklandığı için, Ahıska Türkleri konusu bu dönemde hemen hemen hiç dikkati
çekmemiştir. 1996 Mayısında “Bağımsız Devletler Topluluğu ve Alakalı Komşu Devletlerdeki
Mülteciler, Yerinden Edilmiş Kişiler, Diğer Gönülsüz Yerinden Edilme Şekilleri ve Geri
Dönenlerin Problemleri Hususundaki Bölgesel Konferans” Bağımsız Devletler Topluluğundaki
istekleri dışında yerinden edilen insanlar, mülteciler ve geri dönenlerin problemlerinden
bahsedilmektedir. Söz konusu Konferans Bildirisi özetle: “Daha önceden sürgün edilmiş halklara
mensup kişilerin gönüllü olarak geri dönme hakkı vardır. Bu hak, transit geçişin güvenceye
alınmasını, kendilerine ait malvarlığının yasaklanmamış kısmını birlikte götürmelerini ve tarihi
vatanlarında birleşmeleri için yardımı da kapsar.” şeklindedir. Burada, uluslararası topluluk
Ahıska Türklerinin yeniden yerleştirilme konusunu resmen tanımıştır. Konferansta çok az somut
sonuçlar elde edilmesine rağmen, sorunun uluslararası boyut kazanmasında önemli bir adım
olmuştur.
Toplantıda; ilgili bütün taraflar arasında Ahıska Türklerinin durumu hakkında bilgi
değişimi; konuya uluslararası toplumun dikkatini çekmek; tüm politik hakların önemini
vurgulamak; insan haklarına saygı; vatansız Ahıska Türklerinin sayısının azaltılması; Ahıska
Türklerinin yerleştiği bölgelerdeki etnik tolerans programının geliştirilmesi ve 1996’daki
Konferansta ortaya konulan prensiplerin takibi gerekliliği gibi konular ele alınmıştır.10
15-17 Mart 1999’da Viyana’da yine aynı grubun ev sahipliğini yaptığı ve organize ettiği
toplantı, La Haye Toplantısına katılanların yanısıra, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Devletler ve
Avrupa Konseyinden de temsilcilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda Ahıska Türklerinin
eski haklarının iadesi, yeniden anavatanlarına dönmeleri ve ikamet ettikleri yerlerdeki statülerinin
düzenlenmesi konularına bilhassa dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte herhangi bir somut çözüm
ortaya konulamamıştır. Rusya Federasyonu Delegasyonu, Ahıska Türklerinin Rus Toplumuna
hukuki bütünleşmesi hususunda taahhütte bulunmayı reddetmiştir. Gürcistan, Ahıskalı Türklerin
anavatanlarına dönüş meselesini etkin bir şekilde çözmek arzusundan çok Avrupa Konseyine
katılma isteği nedeniyle bunu yaptığı anlaşılmaktadır.
2.1.Gürcistan’ın Avrupa Konseyine Girmesi Ahıska Türklerinin Sorunlarına
Yansımaları
Gürcistan, 1996 yılında Avrupa Konseyi üyeliği için müracaat etmiş ve Ahıska Türkleri
meselesi hakkındaki Viyana Müzakerelerinden kısa bir süre sonra 29 Nisan 1999’da, Gürcistan,
Avrupa Konseyinin kırk birinci üyesi olarak kabul edilmiştir. 20 Mayıs 1999’da ise Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesini, 07 Temmuz 2002’de ise Ahıska Türklerinin ana meselesi olan mülkiyet
10

SUMBADZE, a.g.m, s. 10.
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hakkıyla alakalı 1 Nolu Protokolü bazı çekinceler ileri sürerek imzalamıştır. Gürcistan’ın Avrupa
Konseyine girmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olması, Ahıskalıların yeniden
anavatana dönme konusunda kalıcı bir çözüm bulmak için elverişli bir ortam sunmuştur. 11
Hukuki çerçeve Gürcistan’ın Avrupa Konseyine girmesinden itibaren iki yıl içerisinde
tamamlanacak ve on iki yıl içerisinde anavatanlarına dönme hususu kolaylaştırılacaktır. 1999
yılının Temmuz’unda Avrupa Konseyi, AGİT ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
uzmanlarınca Gürcistan’da hazırlanan ortak raporda Gürcistan’ın bu konudaki çabaları yetersiz
bulunmuştur.12
Avrupa Konseyi, Gürcistan’la ilgili olarak hazırladığı bir başka raporun mülteciler ve yer
değiştiren kişilerle ilgili bölümünde, sayıları 200 ila 300 bin arasında değişen ve anavatanlarına
dönüş hakkı isteyen Ahıska Türklerinin bu hakkının Gürcistan Devlet Başkanı tarafından bir
kararname ile resmen tanındığı; ancak geri dönüşün bürokrasi ve bazı yerel otoritelerin direnmesi
yüzünden engellendiği belirtilmektedir. 13
2.2. Avrupa Konseyine Karşı Yükümlülük: Kanun Tasarısı
Gürcistan’ın Ahıska Türkleri meselesine yaklaşımı ve Avrupa Konseyi’ne verdiği söze
binaen hazırladığı kanun tasarısı, Gürcü yetkililerin meselenin çözümünü istemediğinin en açık
delilidir.
Kanun tasarısı, inter alia Gürcistan vatandaşlığını kazanmak için dönenlerin 1944’deki
sürgüne ilişkin dokümanları sunmak zorunda olduklarını şart koşmaktadır. Geri dönen bir kimse
Gürcistan’a geldikten bir yıl sonra vatandaşlık için başvurabilecektir. Mevcut kanun tasarısı,
Gürcistan Hükümetine Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen sürgüne ilişkin olarak
sorumluluk yüklemediği için Ahıska Türklerinin hukuki olarak eski haklarının iadesini
sağlamamaktadır.14 Bununla birlikte, 1997’de “Baskı Altında Tutulanların Sosyal Korunması ve
Siyasi Misillemenin Kurbanları olarak Gürcistan Vatandaşlığının Tanınması Hakkındaki
Kanun”un yürürlüğe girmesi ile, Gürcistan, sürgün edilen Ermeni, Rum ve Gürcülere eski
haklarını iade etmiştir. Bu insanlara basit bir hukuki prosedür ile kaybettikleri haklar iade
edilebilir ve özel bir sosyal koruma elde edebilirler. Fakat Ahıska Türkleri bu kanunun kapsamına
alınmamıştır.15
Şu ana kadar, bu Tasarı kanunlaştırılmamıştır ve Devlet Bakanlığında beklemektedir.
Genel olarak, Ahıska Türklerinin anavatana dönmelerini savunan kimselere, Gürcistan siyaseti
içerisinde güvensizlik ve derin şüphecilikle bakılmış ve hatta zaman zaman psikolojik ve fiziksel
olarak taciz bile edilmişlerdir. Anavatana dönüş konusu Gürcistan kamuoyu arasında çok hassas
ve duygusal olarak yaklaşılan bir konudur. Gürcistan konuyu ele almak ve çözmeye çabalamak
hususunda ciddi anlamda isteksizdir. Gerçekleştirilen herhangi bir ilerlemenin, ekseriyetle
uluslararası topluluk tarafından yapılan baskı sonucu olduğu görülebilir.
3.3.Ahıskalı
Değerlendirilmesi

Türklerin

Durumunun,

Uluslararası

Hukuk

Çerçevesinde

Avrupa Konseyine giriş şartı olarak Gürcistan, Ahıska Türklerinin Gürcistan Toplumuyla

11

SUMBADZE, a.g.m, s. 4-5.
Sezgin/Ağacan, a.g.e, s. 28.
13 Sezgin/Ağacan, a.g.e, s. 29.
14 SUMBADZE, a.g.m, s. 5.
15 SUMBADZE, a.g.m, s. 5.
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entegrasyonu ve anavatanlarına dönmelerine izin veren hukuki bir çerçeveyi kabul edeceğini ve
ayrıca, Ahıska Türklerine Gürcistan vatandaşlığını elde etme hakkı tanıyacağını da taahhüt
ettiğini yukarıda belirtmiştik. Gürcistan’ın uluslararası topluma karşı yüklendiği bu taahhütlerinin
uluslararası hukuk çerçevesinde geçerliliği nedir? Genel hukuk biliminde hukuksal işlem, belirli
bir hukuk düzeninde bir ya da birden çok kimsenin hukuksal sonuç doğurmaya yönelmiş irade
açıklamasını belirtmektedir. Hukuksal işlemin bir irade açıklaması olması, bu irade açıklamasının
biçimi bakımından aksi öngörülmedikçe, herhangi bir koşul getirmemektedir. Hukuksal işlemin,
bir hukuksal sonuç doğurmak üzere yapılmış olması da, bu işlemin ya bir hukuksal durum
yaratmak ya var olan bir hukuksal durumu değiştirmek ya da sona erdirmek üzere yapılmış
olmasını gerektirmektedir. Hukuksal işlemin bir hukuk düzeni içinde geçerli olabilmesi için,
ayrıca, bu düzence hukuk kişilerine bu türden hukuksal işlemler yapma hak ya da yetkisinin
tanınmış olması gerekmektedir. 16
Uluslararası hukukta da bir hukuksal işlemin varlığı bu hukuk kişilerinden özellikle
devletlerin ve uluslararası örgütlerin irade açıklamalarına bağlı olup, yine bunlar arasında ya bir
hukuksal durum yaratmak ya var olan bir hukuksal durumu değiştirmek ya da sona erdirmek üzere
yapılmış olmasını gerektirmektedir. Bir hukuksal işlemin üçüncü özelliğini oluşturan ve ait
olduğu hukuk düzenince hukuk kişilerine tanınan hak ve yetkilere dayanması gerektiği konusuna
gelince, bazı noktaların uluslararası hukuksal işlemler bakımından aydınlığa kavuşturulması
gerekmektedir. En başta, uluslararası hukukta da bir hukuksal işlemin dayanağını uluslararası
hukukun çeşitli kaynakları aracılığıyla yaratılmış kuralların oluşturduğu yadsınmamaktadır.
İkinci olarak, uluslararası hukukta iç hukuktan farklı olarak, hukuk kaynakları ile bireysel ve
öznel hak ve yükümlülük doğuran hukuksal işlemlerin birbirlerinden ayrılması her zaman kolay
değildir.17
Uluslararası hukukta tek-taraflı uluslararası hukuk işlemleri, uluslararası hukukun tek bir
uluslararası hukuk kişisinin irade açıklamasına hukuksal etkiler bağladığı hukuksal işlemlerdir.
Tek-taraflı uluslararası hukuk işlemleri, bunları gerçekleştiren hukuk kişileri bakımından
yükümlülükler ve üçüncü kişiler bakımından ise haklar yaratmaktadır. 1839
Uluslararası hukuk kişilerinden devletin tek taraflı olarak hukuki tasarruflarda bulunma
yetkisi ilke olarak tartışmasız kabul edilmekle birlikte, bu yetkinin sınırları ve kullanılış şekli
farklılıklar arz edebilmektedir. Her halükarda, bir irade açıklamasının hukuki işlem
oluşturabilmesi için devlete atfedilebilmesi, yani devleti temsil etmeye yetkili organlar tarafından
yapıldığının tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tek taraflı işlemler belirli bir şekle bağlı
değildir.19
Nükleer denemeler davasında, tartışılan konulardan birisi Fransa’nın tek taraflı
açıklamalarının Divan tarafından bağlayıcı kabul edilmesi ve uluslararası sorumluluğunun
doğacağı görüşü yer almıştır.20 Gürcistan, Avrupa Konseyi’ne vermiş olduğu sözle, bir yandan
Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönme haklarını tanıyarak tek-taraflı uluslararası hukuk işlemi

Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Ankara-2001, s. 247.
Pazarcı, a.g.e, s. 248-249.
18 Pazarcı, a.g.e, s. 252.
19 Çağıran Mehmet Emin, Uluslararası Hukukta Devletin Tek Taraflı İşlemleri, Ankara-2005, s. 401.
20 Çağıran, a.g.e, s. 3.
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olarak tanımayı,21diğer taraftan ise tek-taraflı söz vermeyi22 gerçekleştirmiştir.
3. Ahıska Türklerinin Haklarını Elde Etme Yolları
Gürcistan’ın ulusal hukukuna göre bir kısım düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu
düzenlemeler yeterli olsa uluslararası sistemin korumasına ihtiyaç kalmaz. Uluslararası sistemde
Gürcistan’ın da dâhil bulunduğu bölgesel İnsan haklarını koruma mekanizmasını gündeme
getiren Avrupa Konseyi, Dünyadaki en etkili sistem olarak kabul edilmektedir. Avrupa Konseyi
tarafından 1950 yılında kabul edilen temel hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin Avrupa
Sözleşmesine göre Gürcistan’ın sorumlu tutulup tutulamayacağını değerlendirmemiz
gerekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, statik bir yapıya sahip değildir, dinamik
özellikler göstermektedir. Bu dinamizm Sözleşmeye ek kabul edilen protokollerde kendisini
göstermektedir. Sözleşmeyle aynı tarihte kabul edilen ek protokolle mülkiyet hakkı, 23
Asıl sözleşme metninde olmamasına rağmen sonradan kapsama alınmıştır. Burada
Gürcistan’ın sürgün olayında kendi fiilinin olmadığını ileri sürmesi, Sözleşmeye taraf olduktan
önceki bir olaydan sorumlu tutulamayacağını ileri sürmesi geçersizdir. Şöyle ki sürgün olayının
sonuçları Gürcistan’ın Sovyetler Birliğinden ayrılıp tam bağımsızlığını kullanmasından sonra da
Ahıska Türkleri kendi vatanlarına dönememiş; Sözleşme ek protokolü ile teminat altına alınan
mülkiyet haklarını kullanamamışlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kıbrıs’ta mülkiyet
haklarını kullanamadığı gerekçesiyle bayan Loizidou Türkiye’ye karşı açtığı davada Türkiye’nin
benzer itirazlarını reddederek, Türkiye’nin tazminat ödemesine karar vermiştir. 24
Ahıska Türkleri, hukuken ve fiilen mülkiyet haklarına kavuşmadığı sürece Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi sisteminden faydalanma hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca Gürcistan gerekli
düzenlemeleri yapmadığı takdirde, Sözleşme’nin 13. maddesi25 hükümleri çerçevesinde etkili
başvuru hakkının ihlali gündeme gelecektir. 1997’de “Baskı Altında Tutulanların Sosyal
Korunması ve Siyasi Misillemenin Kurbanları olarak Gürcistan Vatandaşlığının Tanınması
Hakkındaki Kanun”un yürürlüğe girmesi ile, Gürcistan, sürgün edilen aralarında Ermeni, Rum ve
Gürcülere eski haklarını iade eden, fakat Ahıska Türklerini kapsamayan bu kanundan dolayı
Tanıma, bir uluslararası hukuk kişisinin kendi dışında oluşan bir olayı, bir durumu, bir belgeyi ya da bir iddiayı
kendisi bakımından yasal kabul ettiğini ve hukuksal ilişkilerini bu yolla kabul edilen veriler üzerine kuracağını bildiren
bir hukuksal işlemdir. Tanıma konusunda bkz. Pazarcı, a.g.e, s. 258-259.
22 Pazarcı, a.g.e, s. 263-264.
23 Mülkiyet Hakkının Korunması Her hakiki veya hükmi şahıs mallarının masuniyetine riayet edilmesi hakkına
maliktir. Herhangi bir kimse ancak amme menfaati icabı olarak ve kanunun derpiş ettiği şartlar ve devletler hukukunun
umumi prensipleri dahilinde mülkünden mahrum edilebilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin emvalin umumi menfaate
uygun olarak istimalini tanzim veya vergilerin veyahut sair mükellefiyetlerin veyahut da para cezalarının tahsili için
zaruri gördükleri kanunları yürürlüğe koymak hususunda malik bulundukları hukuka halel getirmez.
24
“Sözleşme’nin 1. maddesi ile her ne kadar, Sözleşme’nin uygulama alanı sınırlanmışsa da, Mahkeme, “hüküm ve
tasarruf” veya “yargı yetkisi” kavramının sadece taraf devletlerin ulusal toprakları ile sınırlı olmadığına dikkat
çekmektedir. Akit devletler, kendi makamlarının bütün eylem ve işlemlerinden sorumludur. Taraf bir devlet yasal olsun
veya olmasın, kendi ulusal sınırlarının dışında belli bir bölgeyi denetim altında tutuyorsa, o bölgeyi denetim altına alan
askeri birliklerinin harekatının sonuçlarından sorumludur.” Ayrıca, Sözleşme yürürlüğe girmeden önceki bazı ihlaller
de Sözleşme kapsamında değerlendirilebilir, meğer ki olayın sonuçları Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra devam
ediyor olsun. Buna göre Sözleşme yürürlüğe girmeden önce gerçekleşen ve sonuçları Sözleşme yürürlüğe girdikten
sonra devam eden sorunlar Sözleşme organlarınca incelenebilecektir. Loizidou-Türkiye Davasında, mülkiyet hakkının
sürekli ihlal edildiği kararına varmış, Türkiye’nin zaman yönünden yetkisizlik itirazını reddetmiştir. Türkiye her ne
kadar ileri sürdüğü çekincelerle Kıbrıs’ı Sözleşme’nin kapsamı dışında bırakmışsa da Mahkeme Türkiye’nin bu
konudaki çekincelerini dikkate almamıştır. Bozkurt Enver, İnsan Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukukun
Rolü, Ankara-2003, s. 207, 209.
25 Etkili Başvuru Hakkı İşbu Sözleşmede tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen her şahıs ihlal fiili resmi vazifelerini
ifa eden kimseler tarafından bu vazifelerin ifası sırasında yapılmış da olsa, milli bir makama fiilen müracaat hakkına
sahiptir.
21
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Sözleşme’nin 14. maddesindeki26 ayrımcılık yasağı da ihlal edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi çerçevesinde Gürcistan’a karşı hem devlet başvurusu hem de bireysel başvuru imkânı
vardır. Sözleşmeye taraf devletlerden birisi, mesela Türkiye, Gürcistan’ın Ahıska Türklerine karşı
ihlal ettiği mülkiyet hakkını ileri sürerek başvuru imkânına sahiptir. Şimdiye kadar Türkiye dâhil
hiçbir taraf devlet Gürcistan’ı bundan dolayı Mahkeme önüne getirmediğini görmekteyiz.
Bireysel başvuru ise, hakkı ihlal edilen her kişi tarafından kullanılabilecektir. Ahıska Türkleri
tarafından Gürcistan’a karşı açılan bir davanın olup olmadığını bilmiyoruz. Gürcistan, Avrupa
Konseyine üye olurken, Konseye Ahıska Türklerinin dönüşü ile ilgili iki yıl içerisinde hukuki
düzenlemeler yapmayı, üç yıl içinde geri dönüş sürecini başlatmayı ve üyelikten itibaren de 12
yıl içerisinde bu süreci tamamlamayı taahhüt etmiştir. Geçen zaman içerisinde Gürcistan
uluslararası hukuka göre üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmemiştir. Avrupa Konseyi,
bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takipçisi olması gerekir. Avrupa Konseyine üye
devletler ve bilhassa Türkiye konuyu gündeme getirmelidir. Bugün olduğu gibi, Gürcistan,
Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşlerini sağlamamakta ısrar edecek olursa bireysel bazda
AİHM’ne davalar açmak suretiyle bu insanların uğramış oldukları zararların karşılanması talep
edilmelidir. Yoğun tazminatlar ödemek zorunda kalacak olan Gürcistan, bu insanların haklarını
teslim etmek zorunda kalacaktır. Hâlbuki bu mesele Dünya Kamuoyu nezdinde vurgulanacak
önemli bir insanlık sorunudur. Ahıskalıların, kendi haklarını uluslararası hukuk platformuna
taşımaları gerekir.
Sonuç ve Öneriler
Ahıska Türkleri, 1944 yılında çeşitli sebepler ileri sürülerek o zamanın Sovyetler
Birliği’nde federe bir unsur olan Gürcistan’dan diğer federe devletlere sürülme yoluna gidilmiştir.
1990 yılında Sovyetler Birliğindeki federal yapılanmanın çözülmesine rağmen bu insanlara karşı
yapılan hukuka aykırı muamelenin sonuçları giderilmemiştir. Ahıska’nın geçmişte ve günümüzde
Gürcistan’ın siyasi sınırları içinde olması itibarıyla sorun öncelikle Gürcistan’la ilgilidir. Aynı
şekilde uygulama Sovyetler Birliği döneminde Sovyet yönetimince yapılmış ve Rusya
Federasyonu da Sovyetlerin her alanda varisliğini kabul etmiştir. Bu itibarla da sorunun
çözümünde Rusya Federasyonu da aynı derecede sorumludur. Biz çalışmamızda sorunun
taraflarından Rusya Federasyonunun sorumluluğunu ve yapması gerekenleri incelemedik. Rusya
Federasyonunun devletlerin halefiyeti çerçevesinde sorumluluğunun ayrı bir çalışma konusu
olacağı düşüncesindeyiz. Konu, Gürcistan’ın Avrupa Konseyi üyeliği bağlamında ele alınmıştır.
Nitekim, Gürcistan’ın üyelik sürecinde vermiş olduğu sözler Ahıska Türklerinin sorununu
çözecek boyuttadır. Yeter ki Gürcistan bu taahhütlerinin arkasında dursun. Zaten bu taahhütler,
uluslararası hukuk açısından kendisini bağlayıcıdır. Diğer taraftan, Gürcistan’ın yükümlülüğünü
yerine getirmesi için başta Türkiye olmak üzere Avrupa Konseyi üyesi devletler nezdinde
girişimde bulunulmalıdır. Farklı ülkelerde yaşamak zorunda olan Ahıskalıların sosyal, ekonomik,
kültürel ve eğitsel sorunlarının çözümü için ilgili devletler nezdinde girişimler yapılmalıdır.
Bilhassa Rusya’nın Krasnador bölgesinde yaşayan Ahıskalıların çözümü için ilgili devlet ve
uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimler başlatılmalıdır.
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GÜRCİSTAN’IN AVRUPA KONSEYİ ÜYELİĞİ VE AVRUPA İNSAN
HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMASI VE AHISKA TÜRKLERİNİN
ANAVATANLARINA DÖNÜŞÜ SORUNU
GEORGIA’S MEMBERSHIP TO THE EUROPEAN COUNCIL AND THE EUROPEAN
CONVENTİON OF HUMAN RIGHTS TO AND THE QUESTION OF (MESKETIAN)
AHISKA TURKS IN GEORGIA
Haydar EFE*
Özet
1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tarafı
olmasıyla birlikte Gürcistan, Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönmeleri konusunda taahhütte
bulunmuştur. Ancak, geçen zaman içinde olumlu gelişmeler yaşanmamıştır.
Bu çalışmada, Avrupa Konseyi ile ilişkilere çok önem veren bütün Batılı kurumlara üye olmaya
çalışan Gürcistan’ın taahhüt ettiği gibi Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönmesi sorununu çözmesinin
Gürcistan’ın Avrupa Konseyi ve Batılı kurumlar içinde saygınlığını artıracağı, aksi durumda Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde çok sayıda dava ile karşı karşıya kalacağı ifade edilerek, sorunun çözümü için
önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Gürcistan, Ahıska
Türkleri
Abstract:
With the membership of the Council of Europe in 1999 and being a part of the European Convention
on Human Rights, Georgia has committed itself to returning the Ahiska Turks to their homeland. However,
there have not been positive developments over time.
In this study, it is expressed that resolving the problem of returning the Ahiska Turks to their
homeland as committed by Georgia, which is trying to become a member of all the Western institutions
that attach much importance to the Council of Europe, will increase Georgia’s reputation in the Council of
Europe and Western institutions,otherwise, Georgia will face numerous cases in the European Court of
Human Rights. Suggestions are proposed for solution of the problem.
Keywords: Council of Europe, European Charter of Human Rights, Georgia, Ahıska (Meskhetian)
Turks,

1. Giriş
Ayrımcılık ve sürgünler dolayısıyla anavatanlarından sürgün edilmiş olan Ahıska Türkleri,
dünyanın pek çok ülkesine dağılmış durumda yaşamaktadırlar. Günümüzde, Azerbaycan,
Gürcistan, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Özbekistan ve Ukrayna gibi ülkelerde
yaşayan yaklaşık 350.000-400.000 Ahıska Türkünün var olduğu tahmin edilmektedir. Bu
kapsamda, anavatanları olan Gürcistan’ın resmi adı Samtskhe Javakheti olan Ahıska bölgesine
dönüşlerinin sağlanması çok büyük önem taşımaktadır.
Avrupa Konseyi üyeliği sadece topraklarının tamamı ya da bir kısmı Avrupa’da bulunan,
kültürü, Avrupa kültürüyle yakından bağlantılı olan ve Avrupa Konseyi’nin temel değerlerine
bağlı olan devletlere açıktır. Bu kapsamda, Gürcistan, Soğuk Savaş’ın sona ermesi üzerine Doğu
Bloku’nun ortadan kalkmasıyla bağımsızlığını ilan ettikten sonra, Gürcistan Turizm
Bakanlığı’nın resmi sitesinde uzun zaman “Gürcistan, Avrupa Burada Başladı” sloganı kullanıldı.
Gürcü elitler söylemlerini hep Gürcistan’ın Avrupalılığı üzerine kurdular ve Pers, Rusya, Osmanlı
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ve Sovyetler’in Gürcistan’ı medeniyetin dışına attıkları, ancak son yıllarda Gürcistan’ın tekrar
Avrupa’daki haklı yerini alma çabası içinde bulunduğunu çeşitli platformlarda sık sık dile
getirmektedirler. (Sander, 2015) 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olurken Ahıska Türklerinin
ülkeye geri dönmeleri konusunda taahhütte bulunmuştur. Buna göre Gürcistan 1999’dan itibaren
üç yıl içinde Ahıskalıların anavatanlarına geri dönüşlerini başlatacaktı ve 2011 yılına kadar da
tamamlanacaktı. (Yemelyanova, 2015: 85) 2007 yılında Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’nin
baskısıyla kabul ettiği Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleriyle ilgili yasaya rağmen,
sorunun çözümü konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır.
Geçen zaman içinde Ahıska Türkleri çeşitli sebeplerle anavatanlarına dönemediler.
Gürcistan’ın Avrupa Konseyi üyeliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tarafı olması
nedeniyle hem uluslararası hukuka göre “pacta sunt servanda” ilkesi gereği verdiği taahhüdün
arkasında durması, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği taahhüdünü yerine getirmesi
gerekmektedir. Bu çalışma, Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin geri dönüşü konusunda yapması
gerekenler ve sorunun çözülememesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
başvurulması durumunda AİHM’nde görülen “Loizidu Davası”nın konusuyla benzer talepler
olması nedeniyle sorunun çözümü yönünde Gürcistan’a davalar açılabilmesi konusunda öneriler
ortaya konulacaktır.
2. Ahıska Türkleri’nin Kısa Tarihi ve Anavatanlarından Sürgün Edilmeleri
Ahıska Türklerinin anavatanı, Gürcistan’ın güneyinde, Acaristan eyaletinin Türkiye
sınırıyla bitişik olarak konumlanan Meskhetia olarak bilinen Ahıska bölgesidir. Günümüzdeki
resmi adı Samtskhe-Javakheti olan Meskhetia bölgesi, beş rayondan oluşmaktadır: Adygen,
Aspindza, Akhaltsikhe, Bogdanovka, and Akhalkalaki.
1578’den 1828’e kadar 250 yıl Osmanlı toprağı olarak kalan ve Ahıska Vilayeti olarak
adlandırılan bölge, Gürcistan’ın güneyinde Türkiye sınırında, Çıldır yöresinden Kür
Akarsuyu’nun yukarı akarı ve Çoruh Çayı havzasından başlayarak Meshet-Cavahet Dağ silsilesi
sonunda Borçalı’ya kadar uzanır. (Kütükçü, 2005: 272)
Resmi Gürcü görüşüne Ahıska Türklerinin, 16. yüzyıldan 19. yüzyılda güneybatı
Gürcistan’da Osmanlı yönetimi altında İslam’a geçen eski bir Gürcü kabilesi Meskh’nin
soyundan geldiğini iddia edilmektedir. Gürcülere göre, Osmanlıların bölgeyi 1578’de alması
sonrasında bölgede Türk varlığı başlamış, bölgede yaşayan Meskhler, “Türk işgalcilere” karşı
Gürcü ulusunu koruyanlar olarak görülmektedir. (Ranard, 2016: 4)
1828-1829 Osmanlı Rus Antlaşması sonucunda Poti Limanı, Ahıska ve Ahilkelek’in
Rusya’ya bırakılmasıyla birlikte, Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan Türkler, bölgenin yeni
hakimi tarafından, bölgeyi Meshetya olarak isimlendirdiklerinden, Meshetya Türkleri olarak
adlandırıldı. Gürcüler ise Türkçenin Kars ağzını konuşan Ahıska (Mesheti) Türklerinin kökeninin
Osmanlı idaresinde kalmış olan Meskheti-Dzhavakheti (Samtskhe Javakheti) bölgesinde oturan
Gürcülere dayandıkları dolayısıyla, Gürcülerin 16. yüzyılda İslamiyeti benimsedikleri ve bu
durumun 1829’a kadar devam ettiklerini iddia etmektedirler.
Gürcü ulusunun oluşumunda Türk ve İslam “öteki” olarak görülmüştür. Dolayısıyla,
Gürcistan’da Ahıska Türkleri de diğer Gürcü azınlıklar gibi “nankör konuklar” olarak
görülebilmektedir. (Yemelyanova, 2015: 83)
Bu görüşü, genelde Gürcistan’ın bütünlüğüne vurgu yapmak için Gürcü hükümet yetkilileri
savunmaktadır. Bu kapsamda, pek çok resmi belge ve bilim insanı tarafından kullanılan üçüncü
terim de “Mesketi Türkleri” (Meskhetian Turks) kavramıdır. Bu kavram ilk olarak Sovyetler
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Birliği döneminde 1960’larda kullanıldı, ancak kavramın yaygın bir şekilde kullanılması 1989
yılında Özbekistan’dan göç etmeye zorlandıkları zamandır. Ancak, Gürcistan makamların
muhalefetine rağmen, bu kavram Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)
ve diğer uluslararası örgütlerce de benimsenmiştir. (Ranard, 2016: 2)
Aslında, Türkler Osmanlı Devleti’nin kurulmasından önce 11. ve 12. Yüzyıllarda Orta
Asya’da Gürcistan’a akınlar düzenlemekteydiler. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından,
ardından bölge Rusların denetimi altına girince Ahıska Türklerinin bir kısmı Osmanlı tarafına
göçtü, bir kısmı da orada kaldı.
Mayıs 1918’de Gürcistan, bağımsızlığını ilan etti ve Meshetya’nın da içinde olduğu güney
bölgesini ve sınırlarını kontrol etmek için ordusunu bu bölgelere gönderdi. 1919 yılında Osmanlı
orduları Meshetya’yı aldı. Ardından, 1921 yılında SSCB bölgeyi işgal etti. 1921 yılında
imzalanan Kars Antlaşması’yla Meshetya ikiye bölündü ve Sovyetler Birliği, Çarlık Rusyası’nın
1829 yılından beri elinde tuttuğu Ahıska Bölgesi’nin büyük bölümünü tekrar kontrol etti.
SSCB yetkilileri başlangıçta Ahıska Türklerini Müslüman Gürcüler olarak
nitelendirmişlerdir. Ancak, 1926’dan 1935’e Sovyetlerin Ahıska Türklerine yönelik politikası
değişmiştir. 1920’lerdeki bu yeni politikayla Sovyetler, Kafkasya’daki çeşitli Türk etnik
kökeninden gelen grupları “Türk”“ olarak nitelendirdi. Dolayısıyla, Sovyet uluslar politikasıyla
söz konusu ulus yaratma projesiyle Ahıska Türkleri de “Türk” olarak adlandırılmaya başlandı.
Ahıska Türkleri 1935’ten itibaren “Azeri” olarak adlandırıldı. 1938’den II. Dünya Savaşı’na
kadar da Sovyet makamları ve yerel otoriteler tarafından “Gürcü” olarak adlandırıldılar. Ancak,
bu adlandırılmalardan hiçbiri Ahıska Türklerini anayurtlarından sürülmelerine engel olmadı.
(Ranard, 2016: 5)Ahıska Türkleri, Stalin’in sağ kolu Laventi Beria tarafından “güvenilmez nüfus”
olarak tanımlanmış ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru 15-17 Kasım 1944 tarihleri arasında
trenlere doldurularak Orta Asya’ya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürüldüler. (Ranard,
2016: 6)
Stalin’in ölümünün ardından 1956 Yüksek Sovyet Kararı ile topraklarından sürülmüş olan
İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar ve Kalmıklara eski hakları iade edilip, anavatanlarına geri
dönmelerine izin verirken, Ahıska Türklerine bu hak verilmemiştir. (Kütükçü, 2005: 273) Sovyet
hükümetinin Ahıska Türklerinin geri dönüşüne kesinlikle karşı olmasının en önemli sebebi
Ahıska Türklerinin anavatanı olan Gürcülerin Samtskhe Javakheti olarak adlandırdıkları bölgenin
NATO üyesi Türkiye sınırında olması nedeniyle stratejik bir yerdeydi, hassas bir sınır bölgesiydi
ve bu nedenle Ahıska Türklerinin dönüşlerine izin verilmemiştir. (Modebadze, 2009: 117)
SSCB’nin bir NATO ülkesiyle tek kara sınırını oluşturması nedeniyle stratejik önemi dolayısıyla
Sovyetler Birliği döneminde bölgeye ancak özel izinle girilebiliyordu. Kuruşçev döneminde
sınırlamalar biraz yumuşatılmışsa da Ahıska Türklerinin bölgeye dönmelerine izin verilmemiştir.
(Wheatley, 2004)
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte,1989 yılında Özbekistan’da Fergana Vadisi’nde
yaşayan Ahıska Türkleri, 1989 yılında etnik bir gerilim sonucunda büyük bir şiddete uğradı ve
Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin büyük kısmı bu ülkeden göç etti. Sovyet ordusu
17.000 Ahıska Türkünü bölgeden tahliye etti ve Özbekistan’ın diğer bölgelerinde yaşayan 70.000
kadarı da kendileri Rusya ve diğer Sovyet Cumhuriyetlerine göçtüler. Azerbaycan, bu insanların
bir kısmını kabul etti, ancak Ermenistan ve Karabağ’dan sürülen Azeriler nedeniyle 1994 yılında
yerleşme işlemi tamamlanamadan durduruldu. Öte yandan, Rusya’nın Krasnodar bölgesine
yerleştirilen Ahıska Türkleri burada Rus Kazakların tepkileriyle karşılaştılar “yumuşak etnik
temizlik” olarak ifade edilen haksız muamelelere tabi tutuldular. 2004 yılında ABD sorunun
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çözümü için devreye girdi ve Krasnodar’daki 9000 Ahıska Türkü ABD’nin çeşitli kentlerine
yerleştirildiler. (Ranard, 2016: 1)
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, Krasnodar’da yaşananlar sonrasında Ahıska
Türklerinin sürekli olarak yaşadığı kriz, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç
Organizasyonu (UGO) gibi birçok uluslararası örgütün dikkatini çekmiştir. (Ranard, 2016: 11)
1996’da AGİT, UNHCR ve IOM, Açık Toplumun Enstitüsü’nün desteğiyle, sorunlarını
çözmek için bölgesel bir göç konferansı düzenledi. Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki mülteciler
ve yerinden olmuş kişiler ile Ahıska Türklerinin gönüllü olarak Gürcistan’daki vatanlarına dönme
hakkı gibi konular tartışıldı. Konferans, birkaç somut sonuç getirirken, Ahıska Türklerinin
karşılaştığı sorunlara uluslararası toplumun farkındalığını artırmayı başardı. Ardından, 1998 ve
1999’da AGİT, krize çözüm bulmak için Ahıska Türklerinin yaşadıkları eski Sovyet
Cumhuriyetleri hükümetlerinin temsilcileri, uluslararası örgütler ve Ahıska Türkleri arasında
Lahey ve Viyana’da toplantılar düzenledi. (Ranard, 2016: 12)
7-10 Eylül 1998 tarihleri arasındaki AGİT, UNHCR ve IOM, Açık Toplumun
Enstitüsü’nün temsilcileri, Vatan Örgütü temsilcileri, Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan hükümet
temsilcilerinin katıldığı La Haye toplantısında Gürcistan Hükümeti temsilcisinin isteği üzerine
Mesketya Türkleri kavramı benimsenmiştir. Toplantıda, vatansız Ahıska Türklerinin sayısının
azaltılması ve Ahıska Türklerinin yerleştiği bölgelerde etnik tolerans programlarının
geliştirilmesi gibi konular ele alınmıştır. (Kütükçü, 2005: 276)
AGİT, UNHCR ve IOM, Açık Toplumun Enstitüsü’nün temsilcileri, Rusya, Azerbaycan
ve Gürcistan hükümet temsilcileri, ABD, Türkiye ve Ukrayna hükümet temsilcilerinin yanı sıra,
Avrupa Konseyi temsilcilerinin de katıldığı 15-17 Mart 1999 tarihli toplantıda Ahıska Türklerinin
eski haklarının iadesi ve anavatanlarına geri dönmeleri konuları ele alınmıştır. (Kütükçü, 2005:
276)
Gürcistan Delegasyonu, geri dönen Ahıska Türklerinin sorununun 1999 yılı sonuna kadar
çözmeyi ve Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleriyle ilgili bir komite kurmayı taahhüt
etmiş ve ardından da söz konusu komiteyi kurmuştur. Ancak, Gürcistan Hükümeti bu
taahhütlerini Avrupa Konseyi’ne girmek için vermiştir. Dolayısıyla, geri dönüşler konusunda çok
istekli değildir. Bu durumun farkında olan Avrupa Konseyi’nin Ahıska Türklerinin sorunları
hakkındaki Viyana Konferansına katılması, Gürcistan’a Avrupa Konseyi üyeliği için öne sürülen
şartları teşvik etmek ve gözetlemek stratejisinin bir parçasıdır. (Kütükçü, 2005: 276) Dolayısıyla,
Avrupa Konseyi’nin bu sorunda koşulluluk ilkesini kullanması sorunun çözülmesi için bulunan
en uygun araç olmuştur. (Pentikainen ve Trier, 2004: 33)
3. Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’ne Katılması ve Ahıska Türklerinin Anavatanlarına
Geri Dönüşleri Sorunu
Yıllar geçtikçe Ahıska Türklerinin geri anavatanlarına geri dönüşleri için çaba harcayan
örgütlenmeler ortaya çıktı. Bu hareketlerin Ahıska Türkleri arasında en popüler olanı Vatan,
Uluslararası Ahıska Türkleri Kuruluşu, Khsna (Kurtuluş), Gürcistan’a Geri Dönenler Birliği’dir.
Son iki kuruluş Gürcü tezlerini savunurken, Vatan hareketi Türk kimliğine vurgu yapıyordu.
Gürcistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991’den beri Gürcistan hükümeti, Ahıska
Türklerinin kendi topraklarında kabul etmenin kendisi açısından yasal olarak zorunluluk
olmadığını iddia etmekteydi ve çünkü Rusya Federasyonu’nun Sovyetler Birliği’nin yasal halefi
olduğu ve bu yüzden Stalin rejiminin suçlarından yalnızca Rusya Federasyonu’nun sorumlu
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olduğu tezi işlenmiştir. (Ranard, 2016: 12)Ayrıca, Gürcü yetkililer Ahıska Türklerinin
anavatanlarına döndüklerinde onların yerlerine yerleştirilen Ermeni ve Gürcülerle bir gerilim ve
çatışma çıkmasından da endişe duyuyorlardı.
Avrupa’yla ilişkilere özel önem veren Gürcistan Parlementosu, 4 Mart 1993 tarihinde
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ne özel statüde üyelik için başvurdu. 28 Mayıs 1996
tarihinde bu başvurusu kabul edilen Gürcistan, 1996 yılından beri Avrupa Konseyi’nin çeşitli
faaliyetlerine hükümetler arası işbirliği ve yardım programları altında katıldı. Ayrıca, özel konuk
delegasyonu vasıtasıyla komitelere ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesindeki çalışmalara
da katılan Gürcistan, (Council of Europe, Parliamentary Assembly, Opinion 209, 1999) 14
Temmuz 1996 tarihinde Avrupa Konseyi’ne tam üyelik için başvurdu. Bakanlar Komitesi 11
Ekim 1996 tarihinde aldığı bir kararla Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nden söz
konusu başvuru konusunda görüş bildirmeye davet etti. Bu başvurunun incelenmesi, “Avrupa’yla
kültürel bağları göz önüne alındığında Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın Avrupa Konseyi
üyeliğine kabul edilme isteklerini açıkça belirttikleri takdirde üyelik için başvurma imkanlarına
sahip olacaklarını” belirten Avrupa Konseyi’nin genişlemesi üzerine 1994 tarih ve 1247 sayılı
tavsiyesinin benimsenmesiyle tamamlandı. (Council of Europe Parliamentary Assembly, Opinion
1247, 1994)Asamble, ayrıca, Bakanlar Komitesi’nden Avrupa Konseyi’nin genişlemesinin
sınırlarının belirlenmesini tavsiye etti.
Asamble, Gürcistan’ın “Avrupa Konseyi’ne üyelik başvurusu üzerine” benimsediği
görüşünde Gürcistan’ın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı, çoğulcu bir demokratik
toplum olduğunu ve Gürcistan’ın mevzuatını ve pratiğini Avrupa Konseyi ilkelerine ve
standartlarına uydurmak için tüm demokratik reformları devam ettirmeye istekli olduğunu
düşünüldüğünü ifade etmiştir. (Council of Europe, Parliamentary Assembly, Opinion 209, 1999)
Parlamenter Asamblesi, sunduğu görüşte ayrıca, Gürcistan’dan Avrupa Konseyi’ne
katılımı esnasında 2 ve 11 numaralı Protokollerle değiştirilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni
(AİHS) imzalaması; AİHS’ni ve 1, 4, 6 ve 7 numaralı protokolleri üyeliğinden bir yıl sonra
onaylaması; İşkence ve İnsanlık dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezanın Önlenmesi Avrupa
Sözleşmesi’ni ve protokollerini Avrupa Konseyi’ne üyeliğinden itibaren bir yıl içinde imzalamak
ve onaylaması; yine üyelikten sonraki bir yıl içinde Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve
Sözleşmesi ve Bölgesel veya Azınlık Dilleri için Avrupa Şartı’nı imzalamak ve onaylaması;
Avrupa Sosyal Şartı’nı üyelikten sonraki üç yıl içinde imzalamak ve onaylamak ve Sosyal Şartın
içerdiği ilkelere uygun bir politika uygulamaya çalışması; Mültecilerin Statüsüne ilişkin Cenevre
Sözleşmesini ve 1967 Protokolünü Avrupa Konseyi üyeliğinden sonra iki yıl içinde imzalamasını
ve onaylamasını istemiştir. (Council of Europe, Parliamentary Assembly, Opinion 209, 1999)
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Gürcistan’dan “Üyeliği kazandıktan sonraki iki
yıl içinde, Gürcistan vatandaşı olma hakkı, Sovyet rejimi tarafından sınır dışı edilen Ahıska Türk
nüfusu geri dönüş ve entegrasyonuna izin veren yasal bir çerçeveyi kabul etmeden önce bu yasal
çerçeve hakkında Avrupa Konseyi’yle istişarede bulunmak; katılımdan sonraki üç yıl içinde geri
gönderme ve entegrasyon sürecine başlamayı ve üyeliğin başlangıcından itibaren on iki yıl içinde
Ahıska Türk nüfusunun geri gönderilme sürecini tamamlamasını” istemiştir. (Council of Europe,
Parliamentary Assembly, Opinion 209, 1999)
Gürcistan’ın Nisan 1999’da Avrupa Konseyi üyesi olması, Ahıska Türklerinin
anavatanlarına dönmeleri konusunda bir fırsat sunmuştur. Gürcistan, 1999’da Avrupa
Konseyi’ne üye olduğu sırada üstlendiği yükümlülük ve taahhütlere daha fazla dikkat etmeye
başlamıştır. Yeni siyasi seçkinlerin başlıca amaçlarından biri, Gürcistan’ın Euro Atlantik yapılara
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entegrasyonunu sağlamaktı, bunun gerçekleşmesi de ancak Avrupa Konseyi’ne sunulan
taahhütlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle mümkün olabilecekti. (Modebadze, 2009:
123) 29 Nisan 1999 tarihinde Avrupa Konseyi’ne üye olurken Ahıska Türklerinin ülkeye geri
dönmeleri konusunda taahhütte bulunan Gürcistan, ‘Üyelikten iki yıl sonra, Sovyet rejimi
tarafından sınır dışı edilen Ahıska Türkleri için Gürcistan uyrukluğuna sahip olma hakkı da dahil
olmak üzere geri gönderme ve entegrasyona izin veren yasal bir çerçeve benimsemeye yönelik
bir taahhütte bulundu. (assembly.coe.int , 2002a)1999’dan itibaren üç yıl içinde Ahıskalıların
anavatanlarına geri dönüşlerini başlatacaktı ve bu işlem 12 yıl içinde yani, 2011 yılına kadar da
tamamlanacaktı. Anavatanlarına geri dönüş sağlanamazsa Ahıska Türkleri geri dönüş için Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nde Gürcistan’ı dava edebileceklerdi. (Ranard, 2016: 12)
Bununla birlikte, Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’ne girerken verdiği taahhütlerin yerine
getirilmesinin büyük ölçüde ertelendiğini gören Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, 2001
yılında 1257 sayılı kararla Gürcistan’ı “1940’larda Sovyet rejimi tarafından Gürcistan’dan
gönderilen kişilerin geri gönderilmesine ilişkin” yasa tasarısı konusunda hukuki uzmanlık da
dahil olmak üzere, sınır dışı edilen Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönmeleri konusunda
üstlendiği yükümlülük ve taahhütlerini yerine getirmesi konusunda Avrupa Konseyi ve
BMMYK’ne karşı üstlenilen çalışmaları hızlandırmaya çağırdı. Son olarak, bu değerlendirmeler
ışığında Asamble, Gürcistan’ın üyelikten bu yana bazı ilerlemeler kaydetmesine karşın, Avrupa
Konseyi üyesi devlet olarak yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmekten uzak olduğuna
karar vermiş, Gürcistan delegasyonu ile yakın işbirliği içerisinde Gürcistan’la ilgili izleme
prosedürünü takip etmeye karar vermiştir. (Council of Europe, Parliamentary Assembly,
Resolution 1257, 2001)
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin 1277 sayılı ve “Rusya Federasyonu’nun
yükümlülük ve taahhütlerinin yerine getirilmesi” başlıklı kararında, Rusya Federasyonu’nun
Krasnodar Krai bölgesinin yerel makamlarının Ahıska Türklerine karşı uyguladığı baskıdan ve
yerel makamların Ahıska Türklerini Rus topraklarından çıkarılmasına yönelik önlemlerinden
endişe duyulduğu dile getirilmiş, Rusya Federasyonu yetkililerinden Ahıska Türkleri ve Gürcü
yetkililerle diyalog yoluyla soruna kalıcı bir çözüm aramalarının beklendiği ifade edilmiştir.
(Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1277, 2002)
8 Temmuz 2002 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde Cilevics ve
diğerleri tarafından önerilen sınır dışı edilen Ahıska Türk toplumunun durumu başlıklı öneri
sunuldu. Ancak, asamblede tartışılmayan öneride, Ahıska Türklerinin Stalin rejimi tarafından
sürgün edilen topluluklardan anavatanlarına dönemeyen tek etnik grup olduğunun altı
çizilmekteydi. Ayrıca, “Asamble, anavatanlarından sürülen Ahıska halkının meşru haklarının
geri verilmesini Asamble’nin gündemindeki en önemli sorun olduğunu görmekte, anavatanlarına
geri dönmeyi isteyen bu insanların siyasal baskıların mağdurları olarak tanınması, vatandaşlığa
erişimlerinin yanı sıra haklarının geciktirilmeden geri verilmesi konusunda Gürcistan
yetkililerinin bütün gerekli yardım ve tavsiyeler sağlamaya niyetli olduğunu ifade eder.”
(assembly.coe.int , 2002b)
Ancak, aradan geçen zaman içinde Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleri konusunda
bir ilerleme kaydedilemeyince 2005 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Gürcistan’ın
1999’da Avrupa Konseyi’ne girerken üstlendiği taahhütlerden birinin, Ahıska Türklerinin
ülkelerine geri gönderilmelerine ve entegrasyonuna izin veren yasal bir çerçeveyi kabul etmesi
olduğu ve söz konusu kişilere Gürcistan vatandaşlığı verilmesi ve ardından üç yıl içinde geri
gönderme süreci başlatılması ve on iki yıl içinde tamamlanması konularında verdiği taahhütler
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hatırlatılarak, Ahıska Türklerinin geri dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlayan bazı tedbirlerin
Gürcistan yetkilileri tarafından Gürcistan Avrupa Konseyi’ne katılmasından önce alındığı
gerçeğini de kabul ederek, bununla birlikte, Avrupa Konseyi uzmanlarının hukuki yardımı ile
hazırlanan “Sovyet rejimi tarafından 1940’larda Gürcistan’dan sınır dışı edilen kişilerin geri
gönderilmesine ilişkin kanun” olarak bilinen temel hukuki metnin kabul edilmesinin hâlâ
beklendiğinin altı çizilmiştir. Ancak, Gürcü yetkililerin, bu taahhüdün yerine getirilmesi için
Ahıska Türklerini ülkeye geri dönmesi için ülkede uygun şartların oluşturulmasını şart koştuğu
belirtilmiştir. (Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1428, 2005)
Parlamenter Asemblesi, ayrıca, Ahıska Türklerinin Rusya’da Gürcistan’a
gönderilmelerinde ilgililerin kendi seçimlerine göre yani gönüllülük esasına göre yapılması, yani
isteyenlerin kendi anavatanlarına dönmeleri ve Rusya Federasyonu’nda kalanlara bu imkanın
verilmesi, hukuki statülerinin netleştirilmesi istenmiştir. Asamle, ayrıca, Ahıska Türklerinin
demografik ve sosyal durumu hakkında güvenilir bir veri bulunmadığı için uluslararası örgütleri
bu konuda kesin veriler elde etmek için özel araştırma yapmaya davet etmiştir. Elde edilecek
verilerin, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönmeleri de dahil olmak üzere tüm sorunlarını çözmek
için atılacak daha ileri siyasi adımları önemli ölçüde kolaylaştıracağını ifade etmiştir. (Council of
Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1428, 2005)
Asamble, Rusya’dan yardımlaşma ve işbirliği programlarına ilişkin Avrupa Konseyi’ne
öneriler sunarken, Ahıska Türk nüfusunun ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını,
Gürcistan’a dönmek isteyen Ahıska Türk nüfusunun yeniden yerleşim ve entegrasyonunun
finanse edilmesi için somut projeler sunulmasını istemiştir. Rusya’dan ayrıca Ahıska Türkleriyle
ilgili karar alırken Ahıska Türklerinin sivil toplum örgütlerine danışılmasını ve Ahıska Türk
nüfusunun, geri gönderme süreci başladığında Rusya Federasyonu’ndan ayrılmaları yönünde
herhangi bir baskıdan kaçınması ve Rusya Federasyonu’nda kalmak isteyen Ahıska Türklerine
Rusya Federasyonu’nun vatandaşları olarak kalma imkanı sunulması istendi. (Council of Europe,
Parliamentary Assembly, Resolution 1428, 2005)
Sınır dışı edilen Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönmelerine yönelik atılan diğer
bir olumlu adım ise geri gönderme yasasının kabul edilmesidir. Yeni hükümet resmi adı “20.
Yüzyılın 40’larında Eski SSCB tarafından zorla Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden
sürgüne gönderilen kişilerin geri gönderilmesine ilişkin Gürcistan Kanunu” olarak ilan edilen geri
gönderme yasasını 11 Temmuz 2007’de benimsedi. Bu yasanın temel amacı, Ahıska Türklerinin
anavatanlarına geri gönderilmesi için yasal mekanizmalar yaratmaktır. Sınır dışı edilen Ahıska
Türklerinin ve onların torunlarının Gürcistan’a geri gönderilmesine izin veren yasa, geri
gönderilenlerin adım adım geri dönüşünü öngörmektedir. (Modebadze, 2009: 123) Ancak söz
konusu yasa, Ahıska Türklerinin haklarını ve Gürcistan devletinin onlara karşı yükümlülüklerini
belirtmeden “yurduna geri gönderileceklerin” çok belirsiz bir tanımını yapmıştır. (Yemelyanova,
2015: 81)
On iki maddelik bu kanunun “terimler ve açıklamalar” kenar başlıklı 2. maddesine göre,
“zorla sürülen kişi, 31 Temmuz 1944 tarihli ve 6279 nolu Sovyetler Birliği Devlet Savunma
Komitesi tarafından alınan karara istinaden 20. yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan Sovyet
Cumhuriyetinden Sovyetler Birliği’nin başka cumhuriyetlerine zorla yerleştirilen kişi”dir. Bu
kanuna göre “geri dönüş” hakkını elde edebilen kişi zorla sürgün edilen kişiler ve onların sonraki
nesilleri, yani eşleri, çocukları, torunları ve aile fertleridir. (Madde 3). Söz konusu kanuna göre,
geri dönüş hakkı elde etmek için başvuruda bulunan kişiden birçok belgelerin yanı sıra zoraki
sürüldüğüne dair resmi bir evrak da ibraz etmesi gerekmektedir. Bu evrağı ibraz edememesi
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durumunda başvuru sahibi kişi bunun gerçek nedenlerini ispatlayabilmelidir. (Madde 4/7)
(Aleskerov, 2007)
Avrupa Konseyi’ne giriş şartı olarak Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüş şartı
anavatanlarına dönmelerine ve Gürcistan vatandaşlığı elde etmeleri için bir yasal düzenleme
taahhüdü kapsamında, (Kütükçü, 2005: 271)2007 yılında Gürcistan Parlamentosu, Ahıska
Türkleri’nin geri dönüşüne izin vermiş, ancak yalnız Ahıska’ya değil Gürcistan’ın diğer
bölgelerine de yerleştirilmeleri düşünülmektedir. Ayrıca, Gürcülere göre, sürgüne gönderilen
Ahıska Türklerinin sayısının 91.000 olduğu, ancak dönecek olanların sayısının bu rakamdan çok
fazla olmasının bu bölgenin kaldıramayacağı bir yük oluşturacaktır.
Beş rayon (ilçe) 200 köyden oluşan Ahıska Bölgesi’nde (Mesheti) 100 köy hali hazırda
boştur. 100’e yakın köyde Ermeniler ve Gürcüler yaşamakta ve bölgede yaşayan ve Ahıska
Türklerinin mal ve mülklerini ellerinde bulunduran Ermeniler ve Gürcüler Ahıska Türklerinin
geri dönmelerine karşıdırlar. (Modebadze, 2009: 123)
Hali hazırda Müslüman olmayan nüfusun yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle
Ermenistan açısından çok önemlidir. Zira, Ermenistan doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye
ve güneyinde İran’la çevrilmiş durumdadır ve bu durumu ulusal güvenliği için tehdit olarak
görmektedir. Ermenistan için tek çıkış yolu olarak Gürcistan’ın bu bölgesi kalmaktadır.
Dolayısıyla Ermeniler, Ahıska Türklerinin bölgeye geri dönüşlerinin Ermenistan’ın bölgede tam
bir ablukaya alınmasına yol açacağı, etnik gerilimleri artıracağı ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını
savunmaktadırlar. (Modebadze, 2009: 124)
Ahıska Türklerinin mal ve mülklerinin geri verilmesi taleplerine de Gürcistan hükümeti
ekonomik gerekçelerle olumlu yanıt verememektedir. Öte yandan, Gürcistan Meshetya’da
yaşayan Ahıska Türklerini zorla Müslümanlaştırılan Gürcü Meshiler olarak gördüğünden, bu
insanlara verilecek kimliklerden Türk ve Müslüman yerine Gürcü ve Hristiyan yazması şartını
ileri sürmektedir.
Gürcistan’ın 22.12.2005 tarihinde Avrupa Konseyi’nin Ulusal Azınlıkların Korunması
Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalaması, çok önemli bir gelişmedir. Aynı zamanda, Ahıska Türklerinin
sorunlarının çözülebilmesi açısından da önemlidir. Zira, söz konusu sözleşmenin 1. maddesi,
ulusal azınlıkların ve bu azınlıklara mensup kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasının insan
haklarının uluslararası korunmasının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu ve bu yönüyle
uluslararası işbirliği alanı içinde olduğunun altı çizilmektedir. (Ulusal Azınlıkların Korunmasına
İlişkin Çerçeve Sözleşme, 1995)
Gürcistan, AB ve NATO’yla daha yakın ilişkiler kurmaya özel önem vermektedir. Ancak,
Yemelyanova’nın çok haklı olarak vurguladığı gibi, Avrupa Birliği ve NATO Rusya’yı
kuşatabilmek için Gürcistan’ı genelde azınlık hakları, özelde Ahıska Türklerinin sorunlarının
çözümü konularında Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’ne verdiği taahhütleri yerine getirmeden
NATO genişleme kapsamı içine alınması durumunda Gürcistan, bir yandan Ahıska Türkleri
hakkındaki retoriğini devam ettirirken, diğer yandan bürokratik prosedürleri bahane ederek
anavatanlarına geri dönüşlerini ve entegrasyonlarını engellemeye devam etmesi ihtimali
yüksektir. (Yemelyanova, 2015: 86)
Aralık 2014 itibariyle Gürcistan Hükümeti 5841 başvurudan 1444 tanesine geri dönüş
statüsü verdi. Üstelik, geri dönüş statüsünü elde edenlerin belirli bir süre içerisinde başka bir
vatandaşlıkları varsa onları geri iade etmelerini istenmekte ve geri dönmeleri halinde sadece
Ahıska bölgesine değil Tiflis’e de yerleştirilebileceklerini de belirtiyorlar. Ayrıca, başvuru sayısı
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az oldu ve 5841 başvurunun da yaklaşık 5000 tanesi Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri
tarafından yapıldı. (Durmaz, 2014)
4. Avrupa Konseyi ve Azınlık Hakları
Azınlıkların korunması her zaman Avrupa Konseyi’nin gündeminde yer almıştır, ancak,
Doğu Bloku’nun yıkılması sonrasında Doğu Avrupa’da artan aşırı milliyetçilik ve çatışmalarla
birlikte Avrupa Konseyi konuya daha fazla önem vermeye başlamıştır. Avrupa Konseyi’nin bu
alandaki faaliyetleri azınlıkların korunmasının insan haklarının evrensel korunmasının bir parçası
olduğu ilkesine dayanmaktadır. Avrupa Konseyi’nin azınlıkların korunması konusundaki
eylemlerinde standart belirleme, hükümetler arası işbirliği, demokratik istikrarın geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi konularındaki faaliyetler ve sivil toplumda güven artırıcı önlemler yer almaktadır.
Avrupa Konseyi’nin eylemleri Avrupa Konseyi içinde ve dışında birçok farklı kurum ve
organla işbirliği içerir ve birçok ilgili politika alanına da uzanır. Avrupa Konseyi’nin ulusal
azınlıkların korunması alanındaki en kapsamlı metni Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve
Sözleşmesi’dir. 10 Kasım 1994’te Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen ve 1 Şubat 1998’de
yürürlüğe giren sözleşme, ulusal azınlıkların korunması konusunda yasal olarak bağlayıcı olan ilk
çok taraflı sözleşmedir.
Avrupa Konseyi’nin azınlıkların korunması konularındaki en önemli belge olan Ulusal
Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’nin yanı sıra ulusal azınlıklara mensup kişiler
tarafından da talep edilebilen evrensel olarak uygulanabilen bireysel haklar içeren Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi de diğer önemli belgedir. Üçüncü olarak, azınlıkları sosyal ve ekonomik
alanlarda koruyan Avrupa Sosyal Şartı. Ve son olarak, Azınlık Dillerinin Korunması ve
Geliştirilmesi Konusundaki Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı. (FCNM Factsheet)
Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’nin 1. Maddesi “ulusal azınlıklara
mensup olan kişilerin haklarının insan haklarının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu” ifade
eder. 4. Maddede ise “Taraflar ulusal azınlıklara mensup kişilerin yasa önünde eşitliği ve yasa
ile eşit korunma hakkını güvence altına almayı taahhüt ederler.” (Ulusal Azınlıkların
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme),ifadeleriyle azınlıkların toplumun geri kalanıyla
eşitliğine vurgu yapılmıştır.
Bunlardan başka, Avrupa Konseyi’nin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa
Komisyonu (ECRI) azınlıklara mensup kişilerin ayrımcılığına karşı mücadele eden önemli bir
organdır. Avrupa Konseyi’nin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun (ECRI)
2013 yılı raporunda “Yetkililerin geri gönderme sürecinde ortaya çıkan farklı sorunları çözmek
için gerekli önlemleri almadığı” ve Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleri ve
entegrasyonları konusunda “kapsayıcı bir strateji” ortaya konamadığı ifade edilerek, Gürcü
yetkililerin sorunun çözümü konusunda harekete geçmeleri istenmiştir.
Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Konvansiyonu (FCNM), tüm Avrupa Konseyi üye
devletleri tarafından üzerinde anlaşmaya varılan genel bir tanım bulunmadığından “ulusal
azınlık” tanımını içermemektedir.
5. Sonuç
Gürcistan’ın üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi, dünyadaki en gelişmiş bölgesel insan
hakları koruma mekanizmasıdır. Gürcistan, Avrupa Konseyi’ne üye olurken ki taahhütlerini tam
olarak yerine getirme konusunda aradan geçen bunca zamana rağmen isteksiz davranmaktadır.
Konsey isteğini yerine getirmek için bu konuda atılan adımlar yarım kalmış ve etkisiz bir yasal
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mevzuat benimsemiştir.
Bu kapsamda, Gürcistan’ın “Avrupalı” olduğu iddiasını kanıtlamanın en iyi yolu Sovyetler
Birliği döneminde yapılan bu yanlışla yüzleşmektir. Zira demokrasi, laiklik, insan hakları, azınlık
hakları Avrupa’nın temel değerleridir. Dolayısıyla, ancak Ahıska Türklerinin anavatanlarına
dönüşü sorununun çözümünü sağlamış olan bir Gürcistan, Avrupa’nın saygın bir üyesi olabilir.
Öte yandan, Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleri konusunda istekli davranmayan
Gürcistan için Avrupa Konseyi’ne kabul edilirken getirilen koşulluluk ilkesine uygun olarak
sorunun çözümünde başta Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun baskısı
zorunluluktur.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANLARINA
DÜNÜŞÜ SORUNLARINA BAKIŞI
THE EUROPEAN UNION’S APPROACHES TO THE RETURNING THEIR
HOMELAND PROBLEMS OF AHISKA (MESKHETIAN) TURKS
Haydar EFE*
Özet
Avrupa Birliği, 1940’larda ülkelerinden gönderilen Ahıska Türklerinin hakları, hali hazırdaki
sorunları ve anavatanlarına geri dönüşleri gibi konularda Azınlık Sorunları Avrupa Merkezi (European
Centre for Minority Issues) ve Doğu Ortaklığı Programı altındaki Doğu Ortaklığı Azınlıklar Ağı (Minorities
Network Eastern Partnership) gibi araçlarla faaliyette bulunmaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı, Avrupa Birliği’nin Ahıska Türklerinin haklarının korunması
kapsamındaki çabalarında ne kadar başarılı olduğunun analizini yapmak ve Ahıska Türklerinin
anavatanlarına dönmeleri konusunda Avrupa Birliği’nin oynayabileceği rolün önemini ortaya koymaktır.
Anahtar Sözcükler: Ahıska Türkleri, Avrupa Birliği, Azınlık Sorunları Avrupa Merkezi, Doğu
Ortaklığı
Abstract:
The European Union operates with instruments that the European Center for Minority Issues and
the Minorities Network Eastern Partnership under the East Partnership Program about current problems
such as return to their homeland, of the Ahiska Turks which deported from their countries in the 1940’s.
The main objective of this work is to analyze how successful the European Union’s efforts about
protection of rights Ahıska Turks and is to demonstrate the importance of the role of the European Union
in returning Ahiska (Meskhetian)Turks to their homeland.
Keywords: Ahiska (Meskhetian)Turks, European Union, European Centre for Minority Issues,
Eastern Partnership

1. Giriş
Avrupa Birliği, Soğuk Savaş sonrasında ekonomik bir birlikte siyasi bir birliğe doğru
dönüşürken, insan hakları, demokrasi, azınlık hakları gibi değerleri, Birliğin temel değerleri
olarak ilan etmiş ve hem Birlik içinde hem de dışında insan hakları ve demokrasinin korunması
ve desteklenmesi gibi konuları gündeminin en temel konuları yapmış, ortaklık antlaşmaları,
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ekonomik ve ticari nitelikteki antlaşmaları
yaparken bile imzalanan metinlere insan hakları ve demokratikleşmeyle ilgili hükümler koymayı
ilke edinmiştir.
Soğuk Savaş sonrası bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkan Gürcistan da bölgesinde
Rusya’yla yaşadığı savaş sonrasında Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi Avrupa kurumlarına
üye olmak ve ilişkilerini geliştirmek en temel dış politika tercihi olmuştur. Gürcistan, Doğu
Komşuluk Politikası’nın ve Avrupa Komşuluk Politikasının üyelerinde biri olarak, Güney Kafkas
cumhuriyetleri arasında Avrupa Birliği’yle ilişkilerde en istekli ve Avrupa Birliği’nin istediği
reformları sağlamak konusunda en istekli ülkedir. Dolayısıyla da, içine dahil olmak istediği
Avrupa ailesinin değerlerini de benimsemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Gürcistan demokrasi
ve insan hakları, hukukun üstünlüğü ve azınlık hakları gibi konularda standartlarını geliştirmek
durumundadır.
Bu çalışmanın amacı, Avrupa ailesinin saygın bir üyesi olmaya çalışan Gürcistan’ın Ahıska
*
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Türklerinin anavatanlarına geri dönüşleri ve entegrasyon sorunlarını çözme konusunda Avrupa
Birliği’nin oynayabileceği rolü ortaya koymaktır.
2. Avrupa Birliği’nde Azınlıkların Korunması
Avrupa Birliği, tüm dünyada insan haklarının gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır.
Doğrudan AB içindeki azınlıkları korumaya yönelik hukuki mekanizması olmasa da azınlık
haklarını dolaylı olarak temel hakların bir parçası olarak özellikle ayrımcılığın önlenmesi
bağlamında korumaktadır. Azınlıklara mensup kişilerin haklarına saygı, Avrupa Birliği’nin
üzerine kurulu olduğu değerlerden biridir. Avrupa Birliği mevzuatı ve programları azınlıkların
korunması ve ayrımcılıkla mücadele konularında çok fazla hükümler içermektedir.
Avrupa Birliği Antlaşması’nın “Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik,
hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına
saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü,
adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için
ortaktır.” (ABİDA, 2009) şeklindeki 2. maddesiyle, “azınlıklar” kavramı Avrupa Birliği
antlaşmaları içine girmiş ve AB hukukunun bir kavramı olmuştur.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi’ne Dair Anlaşma’nın (ABİDA) 10. Maddesine göre, “Avrupa
Birliği cinsiyet, ırksal ve etnik köken, din, inanç, yaş ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla
mücadele” yükümlülüğü altındadır. 9. Maddesi de AB’yi sosyal dışlanmayla mücadele yükümü
altına sokmaktadır.
Avrupa Birliği, 1993 yılında Kopenhag Zirvesi’yle azınlık haklarını “demokrasi, hukukun
üstünlüğü, azınlık hakları ve azınlıklara saygı” olarak özetlenebilecek Kopenhag Siyasi Kriterleri
içine dahil etmiştir. Bu tarihten sonra genişleme için sırada bekleyen eski Doğu Bloğu üyeleri
olan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirme şartı temel şart
olarak sunulmuştur.
Avrupa Birliği, Birliğe son şeklini veren Lizbon Antlaşmasıyla AB Temel Haklar Şartı’nın
antlaşmalarla aynı değerde olduğunu antlaşma metni içine yerleştirmiştir. Lizbon Antlaşması’nda
azınlıkların korunmasını amaçlayan kapsayıcı düzenlemeler getirmese de, azınlıklara mensup
kişilerin korunması pek çok maddede ayrımcılık yasağı kapsamında ele alınmaktadır. Bu
kapsamda, “Ayrımcılık yasağı” başlıklı AB Temel Haklar Şartı’nın 21. maddesinin: “1. Cinsiyet,
ırk, renk, etnik veya sosyal köken, kalıtımsal özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya başka
herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, hususiyet, doğum, maluliyet, yaş veya cinsel
eğilim gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılması yasaktır.
2. Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma ve Avrupa Birliği Antlaşmasının uygulanması
kapsamı çerçevesinde ve bu Antlaşmaların özel hükümleri saklı kalmak üzere milliyet nedeniyle
her türlü ayrımcılık yasaktır.” (Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, 2000) şeklindeki ifadeleri bir
ulusal azınlığa üyeliğe dayanan herhangi bir ayrımcılığı açıkça yasaklayarak azınlıklara önemli
bir koruma sağlamış, “ulusal azınlık” kavramı AB hukukunun bir kavramı haline gelmiştir.
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, insan hakları konularında faaliyet gösteren önemli bir
organdır. Ajansın kurucu belgesinde ajansın görevinin temel hakların korunmasının temel öğeleri
olarak ırkçılık, yabancı düşmanlığı, anti semitizm ve azınlıklara mensup kişilerin haklarının
korunmasını da kapsadığı ifade edilmektedir. (European Union Agency For Fundamental Rights,
2010:13)
Ağustos 2008’de Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’ndan AB
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üyesi devletlerde azınlıkların durumu hakkında kendisine bilgi sunmasını istemiştir. Ajans,
cevaben Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra 2008 ve 2009 yıllarında toplanan
bilgi ve verileri kullanarak azınlığa mensup kişileri etkileyen gelişmelerle ilgili raporlar
yayınlamıştır. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın 2010 yılında yayınladığı raporda farklı
azınlıklara mensup kişilerin AB içinde iş ararken, sağlık hizmetlerine ulaşmada, eğitimde, dini
ibadetleri yerine getirilmesinde, siyasal katılımda, kendi dilini kullanmada bir dizi ayrımcılığa
uğradıkları ifade edilmektedir. (European Union Agency For Fundamental Rights, 2010: 11)
Avrupa Birliği, ayrıca, Gürcistan’ın sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak siyasi ve
ekonomik reform programlarına verdiği desteğin yanı sıra Gürcistan’da barış ve istikrarın
sağlanmasında da bu ülkenin en büyük destekçisidir.
3. Dış Politika ve Güvenlik Politikası İçin Küresel Avrupa Stratejisi ve Avrupa
Komşuluk Politikası
2015 Haziran’ında Avrupa Konseyi, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Frederica Mogherini’yi bir Avrupa Güvenlik Stratejisi hazırlanmasına başkanlık
etmekle görevlendirdi. “Ortak Vizyon, Ortak Eylem: Daha Güçlü Avrupa” başlıklı strateji
Mogherini tarafından 2016 yılında kamuoyuna sunuldu.
Avrupa Birliği’nin küresel rolü için stratejik bir vizyon sunan söz konusu stratejinin temel
öncelikleri 17 Ekim 2016 tarihli Avrupa Birliği Dış ilişkiler Konseyi’nde belirlendi. AB’nin
küresel stratejisi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere, güvenlik, demokrasi
gibi konularda AB’nin ortak görüşlerini yansıtır. Konsey belgesinde AB’nin dış eylemlerinin
odaklandığı beş öncelik şöyle belirlenmiştir: Güvenlik ve savunmanın güçlendirilmesi; AB’nin
doğusundaki ve güneyindeki devletlerin ve toplumların gelişmesine yatırım yapmak; krizlere ve
çatışmalara karşı hep birlikte bir yaklaşım geliştirmek; bölgesel işbirliklerini desteklemek,
Helsinki Son Senedi ve BM Şartı gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayalı küresel yönetişimi
desteklemek. (Council Conclusions on the Global Strategy of the European Union’s Foreign and
Security Policy, Foreign Affairs Council, 2016)
Strateji’nin amaçları incelendiğinde Avrupa Birliği’nin yakınında konumlanan komşu
bölgelerde devletlerin desteklenmesi ve bu devletlerin AB değerlerini paylaşan, insan haklarına
saygılı demokratik ülkeler yaratılması Birlik için temel önemdedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği,
göçle ve terörle mücadele ve diğer tehditlere karşı sorunlu komşu bölgelerdeki devletlerin
desteklenmesinin yanı sıra insan hakları, kadın hakları, barış ve güvenlik, toplumsal cinsiyet
eşitliği ve kadınların toplumdaki konumunun yükseltilmesi konuları tüm politika alanlarına dahil
edilmeye devam edileceği taahhüdünde bulunmuştur.
Avrupa Birliği’nin Gürcistan’la ilişkilerinde kullandığı bir başka araç da Birliğin
çevresinde bir “dostlar halkası” yaratmayı amaçlayan Avrupa Komşuluk Politikasıdır.
4. Avrupa Birliği-Gürcistan Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması
Avrupa Birliği, Gürcistan’ın birinci ticaret ortağıdır. AB’nin toplam ticareti içinde
Gürcistan’ın payı % 0.1 kadardır. Ancak, bu yüzde Gürcistan’ın toplam ticaretinde önemli bir yer
işgal eder. Gürcistan’ın ticaretinde AB’nin payı, % 31 ile birinci sırada iken, Türkiye’nin payı
%17’dir. Azerbaycan’ın payı % 10 ve Rusya’nın payı % 7 civarındadır. (Georgia and the EU
Trade Relations, 2016)
Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması, Avrupa Birliği’nin Gürcistan’la ilişkilerde önemli
araçlardan birini oluşturmaktadır. (Council and Commission Decision of 31 May 1999 on the
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conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement, 1999)16 Haziran 2014 tarihinde
Avrupa Birliği ve Gürcistan Ortaklık Antlaşması imzaladılar. (Council Decision of 16 June 2014
on the signing, on behalf of the European Union, 2014) İki taraf arasında siyasi ve ekonomik
ilişkilerin derinleştirilmesini amaçlayan antlaşma, 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.
(EU-Georgia Association Agreement fully enters into force, 2016) Derin ve Kapsamlı bir Serbest
Ticaret Alanı oluşturan antlaşmayla ticaretle ilişkili yasalar ve düzenlemelerin kapsamlı bir
şekilde Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlaştırılmasını sağlayarak ve iki taraf arasında gümrük
tarifelerini ve kotaları kaldırarak Gürcistan’a ticaret ve ekonomik kalkınmayla ilgili bir çerçeve
sunmaktadır.
Gürcistan’ın Avrupa Tek Pazarı’yla devam eden entegrasyonunu kolaylaştıracak
anlaşmayla Avrupa Birliği-Gürcistan ilişkileri giderek derinleşmiş ve genişlemiştir. Anlaşmanın
önemi üzerine konuşan Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Frederica Mogherini “hukukun üstünlüğü, kamu kesimindeki karar alıcılar için hesap verebilirlik,
şeffaflık gibi çok önemli alanlar üzerine çalışan Gürcistan’la ilişkilerin güçlendirilmesini
umduklarını” (EU-Georgia Association Agreement fully enters into force, 2016) ifade ederek,
tüm dünyada insan haklarını hukukun üstünlüğü ve demokrasiye katkıları kapsamında bu ülkeyle
de ilişkilerin merkezine insan haklarını ve demokrasiyi koyacaklarının sinyalini vermektedir.
AB ile bir Ortaklık Anlaşması imzalayan Gürcistan, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan
hakları ve temel özgürlükler, iyi yönetişim, pazar ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma
konularında taahhütte bulunmuştur. Ayrıca, Anlaşmayla, Gürcistan güvenlik politikası, ticaret,
ekonomik iyileşme ve büyüme ve yönetişim gibi kilit alanlarda iddialı bir reform gündemi
hazırlama sözü vermektedir. Ortaklık Anlaşması’nda, örneğin çevre koruma, sosyal kalkınma ve
koruma, ulaşım, tüketicinin korunması, eğitimi, gençlik ve kültür, sanayi ve enerji de dahil olmak
üzere AB ile Gürcistan arasında pek çok alanda gelişmiş işbirliği öngörülmektedir. (Visa Free
Travel Comes into Effect for Georgia, 2017)
Eylül 2014’ten bu yana, Avrupa Birliği’yle Gürcistan arasında bir serbest ticaret bölgesi
oluşturulduğundan, her iki ortak serbestçe birbirleriyle ticaret yapabilmektedir. Serbest Ticaret
Bölgesi (DCFTA), AB ile Gürcistan arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın bir parçası olarak
kurulmuştur ve Gürcistan ekonomisini Avrupa ekonomisi ile aşamalı olarak entegre etmeyi
amaçlamaktadır. (EU-Georgia Trade Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA, 2017)
DCFTA ile Gürcü hizmet sağlayıcıları AB pazarına daha kolay girerken, Gürcistan piyasası
Avrupa’nın bilgi (know how) ve teknolojisine açılmıştır.
Derin Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesi (DCFTA) Anlaşması’nın yanı sıra Ortaklık
Antlaşması, Gürcistan’ın AB ile geniş kapsamlı politik ve ekonomik bütünleşmesi için bir temel
oluşturmaktadır. Ortaklık Antlaşması’nın iyi işleyebilmesi ve ortaklığın gündemindeki gerekli
önceliklerin belirlenebilmesi için Ortaklık Konseyi gibi ortaklık kurumları oluşturulmuştur.
Ortaklık Antlaşması’nın gösterdiği gibi Gürcistan’ın öncelikleri, demokrasi ve hukukun
üstünlüğü, insan hakları, iyi yönetişim ve ekonomik kalkınmadır. (Georgia and the EU, Political
Relations, 2016)
5. Avrupa Birliği’nin Doğu Ortaklık Politikası ve Gürcistan
Avrupa Birliği’nin 2009 yılında hayata geçirdiği Doğu Ortaklığı, uluslararası hukuk ilkeleri
ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklere bağlılığa dayanır. Doğu
Ortaklık Politikası, aynı zamanda, piyasa ekonomisine, sürdürülebilir kalkınmaya ve iyi
yönetişime desteği de kapsar.
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Başta Gürcistan olmak üzere tüm Kafkasya bölgesinin önemine vurgu yapan, reformları
destekleyen Doğu Ortaklığı Politikası, vatandaşların daha fazla serbest dolaşımına ve ulaşım,
enerji ve çevre gibi birçok sektörde daha güçlü bir işbirliğine zemin hazırlamaktadır.
Doğu Ortaklığı Girişimi altında gerçekleştirilen çok taraflı işbirliği, AB kurumlarını, ilgili
AB üyesi devletleri ve Doğu Ortaklığı girişimine dahil olan altı ülkeyi (Gürcistan, Azerbaycan,
Ermenistan, Belarus, Ukrayna ve Moldova) kapsar. Çok taraflı işbirliği demokrasiden iyi
yönetişime, ekonomik istikrara, enerji güvenliğine ve insanlar arası temaslara kadar pek çok alanı
kapsar. (Multilateral Cooperation, Eastern Partnership,2017)
Demokrasi, iyi yönetişim ve istikrar üzerine Doğu Ortaklığı altındaki çalışmanın amacı
başta demokratik prensipler olmak üzere kamu yönetiminde, kamu hizmetlerinde, devlet
sınırlarının yönetiminde, yargıda, yolsuzlukla mücadelede, seçimlerde iyi yönetişimi
gerçekleştirmektir. Ekonomik bütünleşme ve Doğu Ortaklığı üyelerinin politikalarının AB
politikalarıyla yakınlaştırılması konusunda serbest piyasa ekonomisinin geliştirilmesi özel önem
taşımaktadır. Enerji güvenliği alanında işbirliği ise yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin
yanı sıra elektrik, gaz ve petrol boru hat bağlantılarının çeşitlendirilmesini hedefler. Daha fazla
bütünleşmiş enerji piyasalarının rekabeti artıracağı, enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve
transit rotaların yenilenebilir enerjinin enerji sistemiyle bütünleşmesini kolaylaştırması
beklenmektedir. İnsanlararası etkileşimlere de önem veren Birlik Doğu Ortaklığı ülkeleriyle
öğrencilerin, öğretmenlerin, gençlerin, araştırmacıların sanatçıların etkileşimine önem verilmekte
ve Erasmus+, Crative Europe ve Horizon 2020 gibi programlar uygulamaktadır. (Multilateral
Cooperation, Eastern Partnership,2017)
28 Mart 2017 tarihinde Avrupa Birliği’nin, Gürcistan vatandaşlarının Avrupa’ya serbest
seyahat etmeleri kararını almış olması, Avrupa Birliği-Gürcistan ilişkilerinin daha da
yakınlaştırılmasında önemli bir adım olmuştur. (Visa Free Travel Comes into Effect for Georgia,
2017)
Doğu Ortaklığı Sivil Toplum Forumu (EaP CSF), Doğu Ortaklığı ülkelerindeki sivil
toplumu güçlendirmeyi ve ortak ülkelerden ve AB’den sivil toplum örgütleri arasında deneyim
alışverişini ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Forum, ayrıca, Doğu Ortaklığında sivil
toplumu güçlendirmeyi amaçlamakta ve buna ek olarak, Doğu Ortaklığı ülkelerinin demokratik
geçiş ve Avrupa entegrasyonunda, muhtemel AB üyeliği de dahil olmak üzere, katılımcı
yönetişim ve hesap verebilirliği artırmayı hedeflemektedir. (Eastern Partnership Civil Society
Forum, 2017)
Doğu Ortaklığı Sivil Toplum Forumu’nun (EaP CSF) temel amaçlarından biri de Doğu
Ortaklığı bölgesinde demokratik geçişi izlemek, kolaylaştırmak ve ortak ülkelerle AB arasında
yapılan anlaşmaların vaatlerin yerine getirilmesini denetlemektir. (Eastern Partnership Civil
Society Forum, 2017)
2015-2017 için Doğu Ortaklığı Sivil Toplum Forumu Stratejisi, 2012-2014 dönemindeki
amaç ve görevleri belirleyerek, “Demokratik Dönüşüm ve Avrupa Bütünleşmesinde bir Aktif
Ortak” Doğu Ortaklığı Sivil Toplum Forumu Konsept Belgesi yerine geçmiştir. (Strategy of the
Eastern Partnership Civil Society Forum for 2015-2017, 2017)) Strateji, Forumun misyonunu,
stratejik hedeflerini, tematik önceliklerini ve faaliyet alanlarını yeni politik bağlamda tanımlar ve
sivil toplumun yönetime katılmasını teşvik ederek altı ortak ülkede insan hakları, demokratik
katılım ve yaşam kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, AB ve
Doğu Ortaklığı ülkeleri arasındaki ilişkilere sivil toplum kuruluşlarının tam katılımını sağlamak
için Avrupa Birliği, ulusal hükümetler ve Doğu Ortaklığı ülkelerinin sivil toplumları arasındaki
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üçlü diyalog mekanizmalarının kurulması ve güçlendirilmesi de diğer bir amaçtır.
Demokrasi, insan hakları, çoğulculuk ve ayrımcılık yapmama, çok kültürlülük ve Avrupa
değerlerinin teşvik edilmesi Avrupa değerleri üzerindeki farkındalığın artırılması
amaçlanmaktadır. Son olarak, Doğu Ortaklığı ülkeleriyle hayata geçirilen ortaklık
antlaşmalarında demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konuların öncelik olarak
tanınması amaçlanmaktadır.
6. Gürcistan’da Genel Olarak Azınlıkların Durumu
Birçok azınlık toplumunun anavatanı olan Gürcistan’da azınlıkların tam olarak korunması
konusunda ciddi sorunlar vardır. Azınlık hakları konularında faaliyet gösteren STK’lar yetkili
makamları toplumda azınlık hakları konusunda farkındalık sağlama konusunda yeterince çaba
harcamadıkları gerekçesiyle eleştirmektedirler. En büyük azınlık toplumları sırasıyla Azeriler,
Ermeniler ve Ruslardır. Azınlıklar parlamentoda sınırlı bir şekilde temsil edilirken, eğitimde
özellikle Gürcü dilinin konuşulmadığı bölgelerde sorunlar vardır. Müslüman Azeriler yeni
ibadethane inşa etmede zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ezidiler Gürcü medyasında
potansiyel suçlular olarak lanse edilmekte, çok zor işlerde çalışmaktadırlar. (Minorty Rights
Group International, 2017)
Gürcistan İçişleri Bakanlığı’na göre, 2015 yılı boyunca ırk, uyrukluk veya etnisite
temelinde işlenmiş suçlarla ilgili rapor bulunmamaktadır. Ancak, Avrupa Konseyi’nin Irkçılık ve
Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Konseyi (ECRI) tarafından Haziran 2010’dan Haziran 2015
ortasına kadar geçen beş yıllık süre boyunca etnik ve dini azınlıklara yönelik fiziksel saldırıların
“Endişe verici sıklıkla ortaya çıktığı” ifade edilmektedir. (Georgia 2016 Country Reports on
Human Rights Practices, 2017) Mariam Uberi’ye göre, Sivil ve Siyasi Haklar Uluslararası
Sözleşmesi’ni de imzalayan Gürcistan’da son iki yılda dini azınlıklara karşı şiddet olayları arttı
ve pek çok olayda polis, azınlıkları şiddetten ve ayrımcılıktan korumada başarısız oldu.
(minorityvoices.org, 2017)
Son raporda STK’lar ırkçı ve etnik azınlıkları hedef alan önemli şiddet olaylarını
gözlemlemese de, televizyonda ve yazılı basında azınlıkları hedef alan çok sayıda nefret söylemi
rapor etmişlerdir. Bu kapsamda, STK Medya Geliştirme Vakfı ( NGO Media Development
Foundation), pek çoğu İslam karşıtı (İslamofobik) ve Türk Karşıtı (Türkofobik) olan çok fazla
yabancı düşmanı ve azınlık karşıtı açıklama rapor etmiştir. (Georgia 2016 Country Reports on
Human Rights Practices, 2017)
Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Konseyi’nin (ECRI) Mart 2016 raporunda
“Etnik ve dini azınlıklara karşı nefret söylemi Gürcistan’da yaygın bir sorun olmaya devam ettiği,
bu gruplara güvenlikçi bir bakış açısıyla bakıldığı” ifade edilmektedir.
Etnik, Ermeni, Azeri, Abhaz ve Rusların çoğunlukta oldukları yerlerde kendi anadillerinde
ya da Rusça iletişim kurdukları belirtilerek, azınlıklar arasında Gürcü dili bilgisinin yetersiz
olmasının azınlıkların topluma entegrasyonunun önünde engel oluşturduğu ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, Gürcü yasalarına göre, “yeterince resmi dil bilen” kişilerin kamu görevlisi olma
hakkına sahip olmaları şartının getirmesi, bazı azınlıklar tarafından hükümetin kendilerini
yönetime katılmalarını engellemeye yönelik çaba olarak görülmektedir. (Georgia 2016 Country
Reports on Human Rights Practices, 2017)
Gürcistan hükümeti, etnik azınlıkların üniversite çalışmalarından önce bir yıl hazırlık sınıfı
olarak Gürcü dilini öğrenmeleri için “4 + 1” programını uygulamaya devam etmektedir. Hükümet,
bir kota sistemi çerçevesinde, etnik azınlık kökenli öğrencilere, lisans veya lisansüstü düzeyde
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alınacak öğrencilere % 12 kota vermektedir. Etnik Ermeni ve Azeri topluluklarının her biri % 5
öğrenci kotası alırken, Oset ve Abhaz toplulukları her birine % 1 öğrenci kotası verilmiştir.
(Georgia 2016 Country Reports on Human Rights Practices, 2017) Ancak, Ahıska Türklerine
herhangi bir kota ayrılmamıştır.
Etnik azınlıkların sivil ve politik hayatta yer almalarının önünde ciddi engeller bulunduğu,
Ekim seçimleri öncesinde seçmen merkezlerinin yeniden bölünmesi sonucunda nüfus
çoğunluğunu etnik-Ermenilerden oluşan yerleşim birimleri Akhalkalaki ve NinotsmindaSamtskhe-Javakheti’nin çoğu bölgeleri birleştirildi ve böylece azınlık meclis üyelerinin sayısı
azaltıldı. (Georgia 2016 Country Reports on Human Rights Practices, 2017) Samtskhe-Javakheti
Bölgesi’nin Ahıska Türklerinin anavatanı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu
durum, ilerde kendi anavatanlarına dönecek Ahıska Türklerini de olumsuz etkileyecektir.
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmeyi 2005 yılında onaylayan
Gürcistan bir yasayla da 1944 yılında sınır dışı edilen Ahıska Türklerinin ülkesine geri
dönmelerine izin verdi. İşgal Altındaki Bölgelerden Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Mülteci ve
Barınma Bakanlığına göre, Ağustos ayında Ahıska Türklerinin 5,840 başvurusunun 1,533’ü
onaylandı. Başvuranların 494’ü bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “şartlı vatandaşlık” aldılar.
“Mevcut vatandaşlıklarından feragat etmeleri” şartıyla kendilerine “tam Gürcü vatandaşlığı
verilmesi kararlaştırıldı. Hükümet, ayrıca, 2016 Ağustos ayında başvuran Ahıska Türkleri için
yabancı vatandaşlıktan vazgeçmelerini kanıtlayan resmi dokümanlar sunma süresini iki yıldan
beş yıla kadar uzattı. (Georgia 2016 Country Reports on Human Rights Practices, 2017)
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7. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Diğer Uluslararası Örgütleri Ahıska Türklerinin
Sorunlarıyla İlgilenmeye Başlaması
Gürcistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991’den beri Gürcistan hükümeti, Ahıska
Türklerinin kendi topraklarında kabul etmenin kendisi açısından yasal olarak zorunluluk
olmadığını iddia etmekteydi ve çünkü Rusya Federasyonu’nun Sovyetler Birliği’nin yasal halefi
olduğu ve bu yüzden Stalin rejiminin suçlarından yalnızca Rusya Federasyonu’nun sorumlu
olduğu tezi işlenmiştir. (Georgia 2016 Country Reports on Human Rights Practices, 2017)
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, Fergana’da ve ardından Krasnodar’da yaşananlar
sonrasında Ahıska Türklerinin sürekli olarak yaşadığı kriz, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gibi birçok uluslararası örgütün dikkatini çekmiştir. (Ranard,
2016:11) Bu kapsamda, 1996’da AGİT, UNHCR ve IOM, Açık Toplumun Enstitüsü’nün
desteğiyle, sorunlarını çözmek için bölgesel bir göç konferansı düzenledi. Eski Sovyet
Cumhuriyetlerindeki mülteciler ve yerinden olmuş kişiler ile Ahıska Türklerinin gönüllü olarak
Gürcistan’daki anavatanlarına dönme hakkı gibi konular tartışıldı. Konferans, birkaç somut sonuç
getirirken, Ahıska Türklerinin karşılaştığı sorunlara uluslararası toplumun farkındalığını
artırmayı başardı. Ardından, 1998 ve 1999’da AGİT, krize çözüm bulmak için Ahıska Türklerinin
yaşadıkları eski Sovyet Cumhuriyetleri hükümetlerinin temsilcileri, uluslararası örgütler ve
Ahıska Türkleri arasında Lahey ve Viyana’da toplantılar düzenledi. (Ranard, 2016:12)
Gürcistan, Soğuk Savaş’ın sona ermesi üzerine Doğu Bloku’nun ortadan kalkmasıyla
bağımsızlığını ilan ettikten sonra, Gürcistan Turizm Bakanlığı’nın resmi sitesinde uzun zaman
“Gürcistan, Avrupa Burada Başladı” sloganı kullanıldı. Gürcü elitler söylemlerini hep
Gürcistan’ın Avrupalılığı üzerine kurdular. Gürcü elitler, Pers, Rusya, Osmanlı ve Sovyetler’in
Gürcistan’ı medeniyetin dışına attıkları, ancak son yıllarda Gürcistan’ın tekrar Avrupa’daki haklı
yerini alma çabası içinde bulunduğunu çeşitli platformlarda sık sık dile getirmektedirler. (Sander,
2015) Bu kapsamda, Gürcistan’ın Nisan 1999’da Avrupa Konseyi üyesi olması, Ahıska
Türklerinin anavatanlarına dönmeleri konusunda bir fırsat sunmuştur. Gürcistan, 1999 yılında
Avrupa Konseyi’ne üye olurken Ahıska Türklerinin ülkeye geri dönmeleri konusunda taahhütte
bulunan Gürcistan 1999’dan itibaren üç yıl içinde Ahıskalıların anavatanlarına geri dönüşlerini
başlatacaktı ve bu işlem 2011 yılına kadar da tamamlanacaktı. Anavatanlarına Geri dönüş
sağlanamazsa Ahıska Türkleri geri dönüş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Gürcistan’ı
dava edebileceklerdi. (Ranard, 2016:12)
Bu kapsamda, 2007 yılında Gürcistan Parlamentosu, Ahıska Türkleri’nin geri dönüşüne
izin vermiş, ancak yalnız Ahıska’ya değil Gürcistan’ın diğer bölgelerine de yerleştirilmeleri
düşünülmektedir. Gürcülere göre, sürgüne gönderilen Ahıska Türklerinin sayısının 91.000
olduğu, ancak dönecek olanların sayısının bu rakamdan çok fazla olmasının bu bölgenin
kaldıramayacağı bir yük oluşturacaktır. Ayrıca, Ahıska Türklerinin bölgeye yerleştirilmesiyle
birlikte bölgede etnik çatışmalar olabileceği endişesi vardır.
8. Ahıska Türkleri’nin Anavatanları ve Sürgün Edilmeleri
Ahıska Türklerinin anavatanı, Gürcistan’ın güneyinde, Acaristan eyaletinin Türkiye
sınırıyla bitişik olarak konumlanan
Meskhetia olarak bilinen bölgedir. Günümüzdeki resmi
adı Samtskhe-Javakheti olan Meskhetia bölgesi, beş rayondan oluşmaktadır: Adygen, Aspindza,
Akhaltsikhe, Bogdanovka, and Akhalkalaki.
1578’den 1828’e kadar 250 yıl Osmanlı toprağı olarak kalan ve Ahıska Vilayeti olarak
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adlandırılan bölge, Gürcistan’ın güneyinde Türkiye sınırında, Çıldır yöresinden Kür
Akarsuyu’nun yukarı akarı ve Çoruh Çayı havzasından başlayarak Meshet-Cavahet Dağ silsilesi
sonunda Borçalı’ya kadar uzanır. (Kütükçü, 2005: 272)
Resmi Gürcü görüşüne Ahıska Türklerinin, 16. yüzyıldan 19. yüzyılda güneybatı
Gürcistan’da Osmanlı yönetimi altında İslam’a geçen eski bir Gürcü kabilesi Meskh’nin
soyundan geldiğini iddia edilmektedir. Gürcülere göre, Osmanlıların bölgeyi 1578’de alması
sonrasında bölgede Türk varlığı başlamış, bölgede yaşayan Meskhler, “Türk işgalcilere” karşı
Gürcü ulusunu koruyanlar olarak görülmektedir. (Ranard, 2016:4)
1828-1829 Osmanlı Rus Antlaşması sonucunda Poti Limanı, Ahıska ve Ahilkelek’in
Rusya’ya bırakılmasıyla birlikte, Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan Türkler, bölgenin yeni
hakimi tarafından, bölgeyi Meshetya olarak isimlendirdiklerinden, Meshetya Türkleri olarak
adlandırıldı. Gürcüler ise Türkçenin Kars ağzını konuşan Ahıska (Mesheti) Türklerinin kökeninin
Osmanlı idaresinde kalmış olan Meskheti-Dzhavakheti (Samtskhe Javakheti) bölgesinde oturan
Gürcülere dayandıkları dolayısıyla, Gürcülerin 16. yüzyılda İslamiyeti benimsedikleri ve bu
durumun 1829’a kadar devam ettiklerini iddia etmektedirler.
Bu görüşü bazı Ahıska Türkleri ve Gürcistan’ın bütünlüğüne vurgu yapmak için Gürcü
hükümet yetkilileri savunmaktadır. Bu kapsamda, pek çok resmi belge ve bilim insanı tarafından
kullanılan üçüncü terim de “Mesketi Türkleri” (Meskhetian Turks) kavramıdır. Bu kavram ilk
olarak Sovyetler Birliği döneminde 1960’larda kullanıldı, ancak kavramın yaygın bir şekilde
kullanılması 1989 yılında Özbekistan’dan göç etmeye zorlandıkları zamandır. Ancak, Gürcistan
makamların muhalefetine rağmen, bu kavram Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
ve diğer uluslararası örgütlerce de benimsenmiştir. (Ranard, 2016:2)
Aslında, Türkler Osmanlı Devleti’nin kurulmasından önce 11. ve 12. Yüzyıllarda Orta
Asya’da Gürcistan’a akınlar düzenlemekteydiler. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından
Ahıska Türklerinin bir kısmı Osmanlı tarafına göçtü, bir kısmı da orada kaldı.
Mayıs 1918’de Gürcistan, bağımsızlığını ilan etti ve Meshetya’nın da içinde olduğu güney
bölgesini ve sınırlarını kontrol etmek için ordusunu bu bölgelere gönderdi. 1919 yılında Osmanlı
orduları Meshetya’yı aldı ve iki toplum arasında çatışma çıktı. Ardından, 1921 yılında SSCB
bölgeyi işgal etti. 1921 yılında imzalanan Kars Antlaşması’yla Meshetya ikiye bölündü ve
Sovyetler Birliği, Çarlık Rusyası’nın 1829 yılından beri elinde tuttuğu Ahıska Bölgesi’nin büyük
bölümünü tekrar kontrol etti.
SSCB başlangıçta Ahıska Türklerini Müslüman Gürcüler olarak nitelendirmişlerdir.
Ancak, 1926’dan 1935’e Sovyetlerin Ahıska Türklerine yönelik politikası değişmiştir.
1920’lerdeki bu yeni politikayla Sovyetler, Kafkasya’daki çeşitli Türk etnik kökeninden gelen
grupları “Türk”“ olarak nitelendirdi. Dolayısıyla, Sovyet uluslar politikasıyla söz konusu ulus
yaratma projesiyle Ahıska Türkleri de “Türk” olarak adlandırılmaya başlandı. Ahıska Türkleri
1935’ten itibaren “Azeri” olarak adlandırıldı. 1938’den II. Dünya Savaşı’na kadar da Sovyet
makamları ve yerel otoriteler tarafından “Gürcü” olarak adlandırıldılar. Ancak, bu
adlandırılmalardan hiçbiri Ahıska Türklerini anayurtlarından sürülmelerine engel olmadı.
(Ranard, 2016:5)Ahıska Türkleri, Stalin’in sağ kolu Laventi Beria tarafından “güvenilmez nüfus”
olarak tanımlanmış ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru 15-17 Kasım 1944 tarihleri arasında
trenlere doldurularak Orta Asya’ya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürüldüler. (Ranard,
2016:6)
Stalin’in ölümünün ardından 1956 Yüksek Sovyet Kararı ile topraklarından sürülmüş olan
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İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar ve Kalmıklara eski hakları iade edilip, anavatanlarına geri
dönmelerine izin verirken, Ahıska Türklerine bu hak verilmemiştir. (Kütükçü,2005: 273)
Muhtemelen, Samtskhe Javakheti olarak adlandırılan bölge NATO üyesi Türkiye sınırında olması
nedeniyle stratejik bir yerdeydi ve bu nedenle Ahıska Türklerinin dönüşlerine izin verilmemiştir.
(Ranard, 2016:7)
1989 yılında Özbekistan’da Fergana Vadisi’nde yaşayan Ahıska Türkleri, 1989 yılında
etnik bir gerilim sonucunda büyük bir şiddete uğradı ve Özbekistan’da yaşayan Ahıska
Türklerinin büyük kısmı bu ülkeden göç etti. Sovyet ordusu 17.000 Ahıska Türkünü bölgeden
tahliye etti ve Özbekistan’ın diğer bölgelerinde yaşayan 70.000 kadarı da kendileri Rusya ve diğer
Sovyet Cumhuriyetlerine göçtüler. Azerbaycan, bu insanların bir kısmını kabul etti, ancak
Ermenistan ve Karabağ’dan sürülen Azeriler nedeniyle 1994 yılında yerleşme işlemi
tamamlanamadan durduruldu. Öte yandan, Rusya’nın Krasnodar bölgesine yerleştirilen Ahıska
Türkleri burada Rus Kazakların tepkileriyle karşılaştılar “yumuşak etnik temizlik” olarak ifade
edilen haksız muamelelere tabi tutuldular. 2004 yılında ABD sorunun çözümü için devreye girdi
ve Krasnodar’daki 9000 Ahıska Türkü ABD’nin çeşitli kentlerine yerleştirildiler. (Ranard,
2016:1)
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, Krasnodar’da yaşananlar sonrasında Ahıska
Türklerinin sürekli olarak yaşadığı kriz, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç
Organizasyonu (IOM) gibi birçok uluslararası örgütün dikkatini çekmiştir. (Ranard, 2016:11)
1996’da AGİT, UNHCR ve IOM, Açık Toplumun Enstitüsü’nün desteğiyle, sorunlarını
çözmek için bölgesel bir göç konferansı düzenledi. Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki mülteciler
ve yerinden olmuş kişiler ile Ahıska Türklerinin gönüllü olarak Gürcistan’daki vatanlarına dönme
hakkı gibi konular tartışıldı. Konferans, birkaç somut sonuç getirirken, Ahıska Türklerinin
karşılaştığı sorunlara uluslararası toplumun farkındalığını artırmayı başardı. Ardından, 1998 ve
1999’da AGİT, krize çözüm bulmak için Ahıska Türklerinin yaşadıkları eski Sovyet
Cumhuriyetleri hükümetlerinin temsilcileri, uluslararası örgütler ve Ahıska Türkleri arasında
Lahey ve Viyana’da toplantılar düzenledi. (Ranard, 2016:12)
7-10 Eylül 1998 tarihleri arasındaki AGİT, UNHCR ve IOM, Açık Toplumun
Enstitüsü’nün temsilcileri, Vatan Örgütü temsilcileri, Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan hükümet
temsilcilerinin katıldığı La Haye toplantısında Gürcistan Hükümeti temsilcisinin isteği üzerine
Mesketya Türkleri kavramı benimsenmiştir. Toplantıda, vatansız Ahıska Türklerinin sayısının
azaltılması ve Ahıska Türklerinin yerleştiği bölgelerde etnik tolerans programlarının
geliştirilmesi gibi konular ele alınmıştır. (Kütükçü, 2005: 275)
AGİT, UNHCR ve IOM, Açık Toplumun Enstitüsü’nün temsilcileri, Rusya, Azerbaycan
ve Gürcistan hükümet temsilcileri, ABD, Türkiye ve Ukrayna hükümet temsilcilerinin yanı sıra,
Avrupa Konseyi temsilcilerinin de katıldığı 15-17 Mart 1999 tarihli toplantıda ise Ahıska
Türklerinin eski haklarının iadesi ve anavatanlarına geri dönmeleri konuları ele alınmıştır.
(Kütükçü, 2005: 276)
Gürcistan Delegasyonu, geri dönen Ahıska Türklerinin sorununun 1999 yılı sonuna kadar
çözmeyi ve Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleriyle ilgili bir komite kurmayı taahhüt
etmiş ve ardından da söz konusu komiteyi kurmuştur. Ancak, Gürcistan Hükümeti bu
taahhütlerini Avrupa Konseyi’ne girmek için vermiştir. Dolayısıyla, geri dönüşler konusunda çok
istekli değildir. Bu durumun farkında olan Avrupa Konseyi yetkililerinin Ahıska Türklerinin
sorunları hakkındaki Viyana Konferansına katılması, Gürcistan’a Avrupa Konseyi üyeliği için
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öne sürülen şartları teşvik etmek ve gözetlemek stratejisinin bir parçasıdır. (Kütükçü, 2005: 276)
2007 yılında Gürcistan Parlamentosu, Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşlerine izin
veren bir yasayı onayladı. Ancak, aradan geçen zamanda bu konuda somut adımlar atılmadı.
Sınır dışı edilen Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönmelerine yönelik atılan diğer
bir olumlu adım ise geri gönderme yasasının kabul edilmesidir. Yeni hükümet resmi adı “20.
Yüzyılın 40’larında Eski SSCB tarafından zorla Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden
sürgüne gönderilen kişilerin geri gönderilmesine ilişkin Gürcistan Kanunu” olarak ilan edilen geri
gönderme yasasını 11 Temmuz 2007’de benimsedi. Bu yasanın temel amacı, Ahıska Türklerinin
anavatanlarına geri gönderilmesi için yasal mekanizmalar yaratmaktır. Sınır dışı edilen Ahıska
Türklerinin ve onların torunlarının Gürcistan’a geri gönderilmesine izin veren yasa, geri
gönderilenlerin adım adım geri dönüşünü öngörmektedir. (Modebadze, 2009, 123) Ancak söz
konusu yasa, Ahıska Türklerinin haklarını ve Gürcistan devletinin onlara karşı yükümlülüklerini
belirtmeden “yurduna geri gönderileceklerin” çok belirsiz bir tanımını yapmıştır. (Yemelyanova,
2015: 81)
2011 yılında Avrupa Birliği’nin baskısıyla Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş
sürecini başlatmıştır. Ancak süreç, kanuni, ekonomik ve psikolojik engellerle engellendi. Ahıska
Türklerinin Gürcistan vatandaşı olmadan veya en azından resmi makamlara kayıt olmadan
Gürcistan’da bir bina yapması ya da satın alması veya iş bulması oldukça zordur. Ayrıca, Ahıska
Türklerinin geri dönüş süreci yıllar alabilir. Ve geri dönenler uygun bir yasal statü, iş ve yaşamak
için gerekli temel araçlara sahip olmadan yaşamak zorundadırlar. (Yemelyanova, 2015: 81)
Gürcistan Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüşleri sorununu zamana yayarak,
sorunun zamanla ortadan kalkacağı umudunu taşımaktadır. Yemelyanova’ya göre, Gürcistan
Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüşlerinin sağlaması sorunuyla taktik temelde
ilgilenmekte ve özellikle Avrupalılara ve tüm uluslararası topluma “Avrupa değerlerine” bağlı
olduğunu görünümünü vermeye çalışmaktadır. (Yemelyanova, 2015: 81) Zira, içine girmeye
çalıştığı Avrupa ailesinin değerlerine ters düşerek bu ailenin bir üyesi olmasının mümkün
olmadığının farkındadır. Aynı zamanda, sorunu çözmek amacı olmadığından, Avrupa Birliği
istiyor diye harekete geçtiğinden atılması gereken adımları çoğu zaman yarım veya geç
atmaktadır. Oysaki demokratik, liberal, çoğulcu bir toplum ve devlet oluşturmak istiyorsa, bu
sorunun demokratik yolla çözümlenmesi bir sınav niteliği taşımaktadır.
Gürcistan’ın sorunun çözümü konusunda ayak diremesinin nedenlerinden biri de Ahıska
Türklerinin anavatanı olan bölge, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin ortaklığında hayata
geçirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı’nın ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz
Boru Hattı’nın bu bölgeden geçmesidir. Rusya’nın bölgedeki etkisini kırmaya dönük çok önemli
iki projenin bu bölgenin stratejik önemini artırması dolayısıyla Gürcistan’ın bölgede çıkabilecek
bir istikrarsızlığa tahammülü yoktur. Ahıska Türklerinin bölgeye gelmesiyle Türklerle Ermeniler
arasında çıkabilecek bir çatışmanın hem Gürcistan’ı hem de tüm Güney Kafkasya’yı ekonomik
ve siyasi olarak büyük bir istikrarsızlığa sürüklemesinden endişe etmektedir.
Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleri sorununu çözmek istememesinin
ikinci nedeni de Türkiye sınırının hemen yanı başındaki bu bölgede Ahıska Türkleri’nin
çoğunlukta olduğu bir bölgenin oluşmasına tarihi ve siyasi nedenlerle karşıdır.
Ahıska Türklerinin anavatanlarından sürgün edilmelerinin 70. Yıldönümü anma
törenlerinin yapıldığı 2014 yılı içinde Gürcistan Hükümeti ilk defa resmi anma törenlerinin kendi
topraklarında yapılmasına izin vermiş (Sander, 2015) olması, sorunun çözümü yönünde küçük de
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olsa anlamlı bir adımdır.
8. Sonuç
Avrupa Birliği son yıllarda, özellikle azınlık kavramının Lizbon Antlaşması’yla
antlaşmaların içine alınmasıyla ve yine Lizbon Antlaşması’yla Avrupa Birliği Temel Haklar
Şartı’nın Birliğin antlaşmalarıyla aynı yasal değeri paylaştığının ifade edilmesiyle azınlık hakları
Avrupa Birliği’nin temel ilgi alanlarından biri olmuş ve hem AB içinde hem de dışında azınlıkları
koruma çabası içindedir. Avrupa Birliği yakın zamanda oluşturduğu Avrupa Komşuluk Politikası
ve Doğu Komşuluk Politikalarıyla kısa ve orta vadede üye yapmayı düşünmediği Gürcistan’la
ilişkisi “üyelik dışında her şey” olarak tanımlanan politikalarla desteklemekte ve insan hakları
sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. Bu kapsamda, Gürcistan’ın “Avrupalı” olduğu iddiasını
kanıtlamanın en iyi yolu Sovyetler Birliği döneminde yapılan bu yanlışla yüzleşmektir. Zira
demokrasi, laiklik, insan hakları, azınlık hakları Avrupa’nın temel değerleridir. Dolayısıyla,
ancak Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşü sorununun çözümü sağlamış olan bir Gürcistan
Avrupa’nın saygın bir üyesi olabilir.
Avrupa Birliği’nin Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleri sorununda Gürcistan
hükümetiyle daha yakın işbirliğine girmesi, sorunun daha kolayca ve çabuk şekilde çözülmesine
yardımcı olacaktır. Avrupa Birliği ayrıca, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Öte
yandan, Gürcistan Rusya tarafından köşeye sıkıştırılmış konumundan kurtulabilmek için Avrupa
Birliğiyle daha sıkı ilişkiler geliştirmek zorundadır. Avrupa Birliği’yle devam eden ilişkiler, ister
istemez Gürcistan’ın daha demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet olmasıyla
sonuçlanacaktır. Bu kapsamda, Ahıska Türklerinin sorunlarına daha yakından eğilmek
durumundadır.
Sonuç olarak, Avrupa Birliği, Gürcistan’ın demokrasiye geçişini sağlayabilecek en önemli
aktör olarak başta Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleri sorunu olmak üzere
Gürcistan’daki pek çok sorunun çözümüne yardımcı olmaktadır. Bunu yaparken de özellikle
Avrupa Konseyi ve AGİT’in geliştirmiş olduğu araçları da kullanması ve bu uluslararası
örgütlerle yakın işbirliğine girilmesi halinde çok başarılı sonuçlar alınabilir. Gürcistan’ın
demokratikleşme çabalarının desteklenmesi, bu ülkenin Avrupa ailesinin Avrupa değerlerini
benimsemiş bir üyesi olarak bölge ve dünya barışına katkıda bulunmasına yardım edecektir.
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TÜRK HUKUKUNDA “GÖÇMEN” STATÜSÜ BAKIMINDAN AHISKA
TÜRKLERİNİN DURUMU
MESKHETIAN TURKS’ SITUATION WITH REGARDS TO “IMMIGRANT” STATUS
IN TURKISH LAW
Salimya GANİYEVA*
Özet
Göçmen (muhacir), çeşitli nedenlerle (ekonomik, siyasi, dini vb) bağlı bulunduğu ülkeyi terk ederek,
yerleşmek amacı ile başka bir ülkeye giden kişiye denir. Hukuki olarak göçmen veya göçmenler, en az iki
ülkeyi ilgilendirmektedir. Biri, bırakılan ülkedir diğeri ise, yerleşilen ülkedir. Bırakılan ülke için bir dışa
göç (emigration), yerleşilen ülke için ise bir iç göç (immigration) olayı söz konusu olmaktadır. İçe göçene
immigrant, dışa göçene emigrant denilmektedir.
Muhacerette önemli olan ilgilinin, göç ettiği ülkede yerleşme niyetinin bulunmasıdır. Göçmen
kabulü her ülkenin iç düzenlemesi ile siyasi ve sosyal politikasına bağlıdır.
Fakat belirtmek gerekir ki, Türk Hukukundaki “göçmen” kavramının tanımı, genel tanımdan
ayrılmakta ve ayrıca spesifik unsurları da içermektedir. Nitekim göç veya muhaceret Türk Hukukunda,
5543 sayılı ve 19.09.2006 tarihli İskân Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanun’a göre göçmen: “Türk soyundan
ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip, bu Kanun
gereğince kabul olunanlardır (İskân Kanunu, m.3 d). Görüldüğü üzere, Türkiye’ye yerleşmek isteyen her
yabancının “göçmen” statüsünde kabul edileceği söz konusu değildir. Acaba Türkiye’ye göç eden
Ahıskalıların “göçmen” statüsünü elde etmeleri mümkün müdür? Ve bu statünün sağlayacağı haklar
nelerdir? İşte bu çalışmanın amacını da yukarıda belirtmiş olduğumuz soruların yanıtlanması teşkil
etmektedir.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, 5543 sayılı İskân Kanunu, 3538 sayılı Kanun, göçmen, iskânlı
göçmen.

Abstract
Immigrant is the person who leaves from his/her country of nationality because of the various
reasons (economic, political, religious etc.) and goes another country in order to settle there. Juristically
immigrant or immigrants interest at least two countries. One of them is the country of quitted , the another
is the country of residence. Emigration exists for the country of quitted, immigration exists for the country
of residence. The person who migrate internal is called “ immigrant” , and migrate out is called “emigrant”.
The important point for immigration is interested person’s intention of settlement. Acceptance of
immigrant depends every country’s internal regulations and political and social policy.
Immigration in Turkish Law is regulated with the Settlement Law no 5543 and date 19.09.2006.
According to Settlement Law immigrant: “ Being Turkish descendant and affiliated with Turkish culture
and coming Turkey singly or all together with intent to settlement and gain acceptance according to this
law” (Settlement Law, article 3d).
As it is seen, definition of “immigrant” in Turkish Law is different from general definition and
contains specifical factors. Because of that every foreign person who wants to settle Turkey can not gain
acceptance as an “immigrant”. Wonder is it possible to having an immigrant status in Turkey for
Meskhetian Turks? And what are the rights that this statü provide? The aim of this study is to receive answer
all this questions that is mentioned above.
Key words: Meskhetian Turks, Settlement Law no 5543, the law no 3835, immigrant, immigrant
with location.
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Giriş
Göç, insanlık tarihinin başladığı dönemden bu yana var olan bir olgudur. Göç kavramını
değişik şekillerde açıklamak mümkündür: Göç, genel anlamda, coğrafi mekân değiştirme
sürecinin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi yönleriyle toplum yapısını değiştiren nüfus
hareketidir (Özer, İnan, Kentleşme, Kentleşme ve Kentsel Değişme, Ekin Kitabevi, Bursa, 2004,
s.11).
İnsanlık boyunca yaşanan göçler, mekanda eşitsiz biçimde dağıtılmış ekonomik
fırsatlardan yararlanma isteğinin bir sonucu olabildiği gibi ekolojik dayatmalar ya da devlet gibi
sosyal bir otoritenin gündeme getirdiği sürgünler, iskanlar ve savaşlar nedeniyle de ortaya
çıkabilmektedir (Kaygalak, Sevilay, Kentin Mültecileri Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç
ve Kentleşme, Ankara, Dipnot Yayınları, 2009).
Göç, bahsedildiği üzere, her şeyden önce mekân değiştirme durumudur (Sağlam, Serdar,
“Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme,” Türkiyat Araştırmaları, Sayı:5, 2006, s. 34). Zira
kişiler, vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülkeyi sosyal, ekonomik, siyasi veya dini sebep lerle
terk ederek başka bir ülkeye yerleşmek amacı ile gitmektedir. Burada önemli olan kişinin,
önceden yaşadığı ülkeye geri dönme niyetinde olmamasıdır. Yani göç olgusunda büyük önem
taşıyan faktör kişinin, göç ettiği ülkede “yerleşme” niyetinin olmasıdır. Bu durumda, kişinin
yerleşmek niyetiyle yabancı bir ülkeye gitmesi terk edilen ülke bakımından “dışa göç”; yerleşmek
niyetiyle gidilen ülke bakımından ise “içe göç” olgusunu oluşturmaktadır (Doğan, Vahit, Türk
Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 2016, s. 7).
Göç olgusu tek bir yere özgü bir durum değildir. İnsanın var olduğu her yerde
gerçekleşmesi olası bir durumdur. Ancak belirtmek gerekir ki, göçlerin ortaya çıkmasına neden
olan etkenlerin dünya ülkelerinin hemen hepsinde aynı olması da şüphesizdir (Koçak,
Yüksel/Terzi, Elvan, “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin kentlere Olan Etkileri ve Çözüm
Önerileri”, KAÜ İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, 2012, s. 165).
Göç kavramını genel olarak ele aldığımızda görünen o ki göç olgusu, çeşitli sebeplerden
dolayı sosyal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun neticesinde kişi ya da kişiler,
ekonomik, sosyal, siyasal ya da kültürel sebeplerle yaşadığı ülkeyi terk etmekte ve başka bir
ülkeye yerleşmek istemektedir. Ayrıca, kişi ya da kişiler, terk ettikleri ülkeye yerleşmek niyetiyle
dönmeyi de düşünmemektedirler. Yani göç olayında önemli olan kişinin, göç ettiği ülkede,
“yerleşme” iradesinin söz konusu olmasıdır (Doğan, 2016, s. 7).
Bu durumda göç olgusunun önemli aktörlerini de, bu olayı gerçekleştiren ve “göçmen”
(muhacir) olarak adlandırılan kişiler oluşturmaktadır.
Tebliğ konumuzun Türk Hukukunda “göçmen” statüsü açısından Ahıska Türklerinin
durumu olunca, öncelikle “göçmen” kavramına değinilecektir. Ancak göçmen kavramının genel
tanımı ile Türk hukukundaki “göçmen” tanımı farklılık arz ettiğinden, aşağıda sırasıyla genel
tanım ve akabinde Türk hukukundaki göçmen tanımına yer verilecektir.
Son olarak da Ahıskalıların Türkiye’de göçmen statüsünü haiz olup olmayacakları ile bu
statünün sağladığı haklara da yer verilecektir.
I. Göçmen Kavramı
A. Genel Olarak
Göç olgusu karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğu için göç literatüründe tanım sorunu
büyük yer tutmakta ve tartışılmaktadır. Bu çerçevede mülteci ve göçmen kavramlarının birbirleri
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yerine, özensizce ve sıklıkla yanlış kullanımının olduğunu da görmekteyiz. Göçle ilgili bir konu
tartışılırken bazen sığınmacı ve mültecilerin de bu kategoride ele alındığı görülmektedir (Buz,
Sema,
http://multeci.net/index.php?option=com_content&view=article&id=95%3Asemabuz&catid=25%3Asemabuz&lang=tr, erişim tarihi 24.01.2017).
Yukarıda da belirtildiği üzere siyasal, ekonomik, dini, sosyal gibi nedenlerle kişilerin veya
toplulukların hayatlarının tamamını ya da bir kısmını geçirmek üzere mevcut yaşamlarını
sürdürdükleri yerden başka bir yere yerleşmek amacıyla yer değiştirmesi hareketine göç ya da
muhaceret denir. Göç olgusunu gerçekleştiren kişilere de “göçmen” veya muhacir denilmektedir.
“Göçmen” (muhacir) kavramını “vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu ülkeyi ekonomik, siyasi,
sosyal veya dini nedenlerle terk ederek başka bir ülkeye yerleşmek amacı ile giden kişi” olarak
tanımlamak mümkün olmaktadır (Doğan, 2016, s. 7).
Göçmen kabulü ise her ülkenin iç düzenlemesine ve siyasi ve sosyal politikasına bağlıdır
(Çelikel, Aysel/(Öztekin) Gelgel, Günseli, Yabancılar Hukuku, İstanbul, 2014,s. 23; Doğan,
2016, s. 177).
Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, göç olgusunu tetikleyen etkenler arasında
aşağıda yer alan durumlar sayılabilir:
 Güvenlik tehdidi oluşturan durumlar (savaş vb).
 Makineleşme ve sanayileşme ile birlikte şehirleşmenin de artması.
 Kırsal alanda sağlık, eğitim vb. imkânların kısıtlı olması.
 İşsizlik ve
 Daha iyi şartlarda yaşama kaygısı.
Göçmen tanımındaki temel nokta ise, “daha iyi bir yaşam standardı” düşüncesiyle başka
bir ülkeye göç edilmesidir. Kişi, kendi ülkesindeki yaşam standartlarını yeterli bulmadığı için
kendince daha uygun gördüğü bir yere yerleşmeyi seçebilir (Buz, 2017, s. 1).
Ayrıca her ne kadar “göçmen” kavramı ile “mülteci” ve “sığınmacı” kavramları karıştırılsa
da, bu kavramlar temelde birbirinden ayrılmaktadır.
Zira, mülteci ve sığınmacıların farklı nedenlerden kaynaklanan göç olgusunun aslını
zulüm ya da zulüm görme tehlikesi teşkil etmekle birlikte, bu iki grubun göç ettiği ülkelerdeki
yerleşimi geçici nitelik taşımaktadır (Bkz. 6458 sayılı YUKK (m.61, 62). RG: 11.04.201328615). Oysaki “göçmen” olarak tanımlanan kişilerin, göç ettikleri ülkelere yerleşme niyetiyle
gittikleri esastır.
Bundan dolayı göçmen kavramı ile mülteci ve sığınmacı kavramları karışır veya yanlış
ifade edilirse de, göçmen kavramının hukuki niteliğinin farklı olduğu aşikârdır.
Göçmen kavramı ile ilgili belirtilmesi gereken bir diğer husus da, bu kavramın genel
tanımı ile Türk hukukundaki tanımı birbirinden ayrılmakta ve farklı unsurlar içermektedir.
Hal böyle olunca, aşağıda Türk hukukunda yer alan “göçmen” tanımına yer verilecektir.
B. Türk Hukukundaki Tanım
1. 5543 Sayılı İskân Kanunu
Göçmenler, ülkede bulunan bütün yabancıları kapsayan genel bir kavram olmakla birlikte
bu kavram, Türk hukukunda farklı bir anlam taşımaktadır (Ekşi, Nuray, Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Hukuku, BETA, İstanbul, 2014, s. 57).
Muhaceret Türk hukukunda, 5543 sayılı ve 19.09.2006 tarihli İskân Kanunu (RG.
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26.09.2006-26301) ile düzenlenmiştir. Yasaya göre göçmen, “Türk soyundan ve Türk kültürüne
bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip, bu Kanun gereğince
kabul olunanlardır (İskân Kanunu, m.3/d) (Göçmen tanımındaki “Türk soyundan” olma kriteri
mülga 2510 sayılı ve 1934 tarihli İskân Kanunu’nun madde 3’te de yer almış idi; RG: 21.06.19342733). Mevzuatta, hangi ülkelerden göçmen kabul edileceğine dair herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır.
2. Göçmen Sayılmanın Şartları
Görüldüğü üzere, Kanun’daki tanıma göre, Türkiye’de göçmen sayılabilmek için: a) Türk
soyundan olmak, b) Türk kültürüne bağlı olmak, c) Türkiye’ye yerleşmek amacı ile gelmek
gereklidir.
Kanun koyucu genel olarak göçmen kavramını tanımladıktan sonra serbest göçmen,
iskânlı göçmen, münferit göçmen ve toplu göçmen kavramlarını da tanımlamıştır.
- Serbest göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşmek
niyetiyle tek ya da toplu olarak Türkiye’ye gelip Devlet eliyle iskan edilme talebi
olmadan Türkiye’ye kabul edilenlerdir (m.3 e).
- İskânlı göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşmek
niyetiyle özel kanunlarla yurt dışından getirilen ve bu kanun hükümlerine göre taşınmaz
mal verilerek iskânları sağlanan göçmenlerdir (m.3 f).
- Münferit göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, Türkiye’ye
yerleşmek amacı ile bir aile olarak gelenlerdir (m.3 g).
- Toplu göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, iki ülke arasında
yapılan anlaşmaya göre yurdumuza yerleşmek amacıyla toplu olarak gelen ailelerdir (m.3
ğ).
5543 sayılı Kanun gereğince, göçmenlerin ülkeye kabul konusunda münferit göçmen ve
toplu göçmen kabulü olmak üzere ikili bir ayrım yapılmıştır.
Münferit göçmen kabulünü düzenleyen 5.maddeye göre, “Türkiye’de yerleşmek isteyen
Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı bulunan kimselerden, Türk uyruklu ve Türkiye’deki birinci
veya ikinci derecede bir yakını tarafından referans verilen veya bulundukları ülkedeki Türk
konsolosluklarına bizzat müracaat eden ve Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarınca yapılacak
incelemelerden sonra uygun görülerek serbest göçmen vizesi alanlar, Hükümetten hiçbir iskân
yardımı istememeleri şartıyla İçişleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul edilirler”.
Hükümde açık olarak belirtildiği üzere, serbest göçmen olarak kabul edilebilmek için,
hükümetten yardım talebinde bulunulmamış olması gereklidir. Hükümetten iskân yardımı
talebinde bulunacak kişilerin durumu düzenleme dışı bırakılmıştır (Doğan, 2016, s. 10).
Toplu göçmen kabulü, Kanun’un 6.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Yabancı
ülkelerle yapılan anlaşmalar gereğince Türkiye’ye gelmek isteyen Türk soyundan ve Türk
kültürüne bağlı kimseler, anlaşma hükümlerine göre ve Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca verilecek karar uyarınca İçisleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul
olunurlar”.
Kanunda tespit edilmiş olan bu usuli işlemlerin tamamlanmasından önce, kişi göçmen
muamelesi görmez. Ülke sınırlarından giren bu kişiler, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar
misafir olarak kabul edilmiştir.
Görüldüğü üzere, Türkiye’ye göçmen olarak kabul edilebilmek için Türk soyundan olmak
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ve Türk kültürüne bağlı olmak şartları aranmaktadır. Burada kanun koyucu, Türk soyundan
olanlar ve Türk kültürüne bağlı olanlar ayrımı yapmıştır. Zira Türk soyundan olanların Türk
kültürüne bağlı olmayabilecekleri de dikkate alınmıştır. Neticede kişinin, Türkiye’de göçmen
olarak kabul edilmesi için hem Türk soyundan olması hem de Türk kültürüne bağlı olması
gerekmektedir (Doğan, 2016, s. 9).
Göçmen kavramı tanımlandıktan sonra “Göçmen olarak kabul edilmeyecekler” başlıklı
Kanun’un 4.maddesinde kimlerin göçmen olarak kabul edilmeyeceği tespit edilmiştir. Buna göre:
“Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan ve Türk kültürüne
bağlı bulunup da sınır dışı edilenler ve güvenlik bakımından Türkiye’ye gelmeleri uygun
görülmeyenler göçmen olarak kabul edilmezler”.
Bunun dışında kanun koyucu, yabancıların göçmen olarak kabul edilmesini yetkili
makamın kararına tabi kılmıştır.
3. Göçmen Olarak Kabul Edilecekler Bakımından Yetkili Makam
Az önce de belirtildiği üzere, kişilerin Türkiye’de “göçmen” olarak kabul edilmesi için
Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olma şartları aranmakta ve ayrıca yerleşme niyetiyle de
Türkiye’ye göç etmeleri gerekmektedir. Burada oluşması muhtemel sorulardan birisi de: hangi
ülkelerden gelenler Türkiye’de göçmen” olarak kabul edilmekte ve hangi makam kararıyla
kişilere “göçmen” statüsü verilmektedir?
Mevzuatta, hangi ülkelerden göçmen kabul edileceğine dair herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır. Göçmen kabulü, Bakanlar Kurulu’nun tespit ve tayinine bırakılmış olması
nedeniyle siyasi gerektiren bir olgudur. İskân Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan hükme göre:”
“ (1) Göçmen olarak kabul edilecekler bakımından Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne
bağlılığın tayin ve tespiti, ilgili bakanlıkların görüsü alınarak Dışişleri Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır”.
Hükümden de anlaşıldığı üzere, göçmen kabulü bakımından nihai kararı verecek olan
makam, Bakanlar Kurulu’dur. Ayrıca Bakanlar Kurulu, kimlerin ve hangi memleket halklarının
Türk soyundan olduğuna karar verirken, ilgili bakanlıkların görüşü ve Dışişleri Bakanlığı’nın
teklifi ile de bağlı değildir. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu “göçmen” kabulü hususunda, siyasi
nedenleri dikkate alarak karar verebilecektir (Doğan, 2016, s. 10).
Kanun’da aranan şartları şahsında taşıyan kişilerin “göçmen” olarak kabul edilme usulü,
münferit göçmen veya toplu göçmen olmaya göre, yukarıda da belirtildiği üzere, farklı şekilde
tespit edilmiştir.
4. Göçmen Sayılmanın Şartları Bakımından Ahıska Türklerinin Durumu
Bildiri konumuzu da teşkil eden ve Ahıska Türklerinin Türkiye’de “göçmen” olarak kabul
edilip edilmemesine gelince şu tespitlerde bulunmak mümkün olabilmektedir: daha önce de
belirtildiği üzere kanun koyucu, İskân Kanunu’nun 3.maddesinde “göçmen” olarak kabul
edilmesinin şartlarını üç unsur halinde belirtmiştir:1) Türk soyundan olmak, 2) Türk kültürüne
bağlı olmak, 3) Yerleşmek amacıyla Türkiye’ye gelmek. Bu şartların yerine getirilip getirilmediği
hususunda da yetkili makam karar verecektir. Ancak, kanaatimizce, Türkiye’ye yerleşmek
niyetiyle gelen Ahıskalıların “göçmen” sıfatını tam anlamıyla haiz olduklarını söylemek de
mümkün olabilmektedir. Bunu söylemek için de Ahıska Türklerinin tarihine göz atmak yeterli
olacaktır. Gerçi tarihçi arkadaşların bu hususu daha iyi izah edeceklerinden emin olmakla birlikte,
Ahıskalıların Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olduğunun gerekçesi olarak burada kısaca
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bu Türk topluluğunun tarihçesine da dikkat çekmek isterim.
a. Ahıska ve Ahıska Türkleri
Dede Korkut Kitabı’nda “Ak-Sıka” (Ak-Kale), 481 yılında “Akesga” adıyla anılan EskiOğuzlar beldesi, Gürcüce “Yeni Kale” anlamına gelen “Ahal-Tsihen”in Türkçe şeklidir
(Bayraktar, Rasim, Ahıska, 21. Yüzyılda İnsanlık Dramı, 1999, s. 9; Yahya, Harun,
http://harunyahya.org/tr/Makaleler8312/Ahiska, 17.07.2008, s. 1).
Ayrıca, “Aksıka” kelimesini Ahıska civarındaki kavimler “Ahıska”( Ahıska ve çevresine,
bölgede bulunan Rusların verdiği coğrafi isim “Mesketya” idi. Bu nedenle bölge halkına da
Sovyet Cumhuriyetleri içerisinde Mesket Türkleri denilmiştir ), “Akhır-Kıska” ve “Ak-sıka”
şeklinde telaffuz etmektedirler (Bayraktar, 1999, s. 9; Seferov, Rahman, ve Akış, Ayhan, Sovyet
Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin Yaşadıkları Coğrafyaya Göçlerle Birlikte Genel Bir
Bakış, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 24.Sayı, Güz 2008, Selçuk Üniversitesi, s. 396).
Ahıska, bugünkü Gürcistan sınırları içerisinde bulunan bir Osmanlı toprağı olup, Türkiye
sınırına 15 kilometre uzaklıktadır. Bu bölgeye yerleşen Türklere de Ahıska Türkleri
denilmektedir.
1578 yılından 1828 Rus işgaline kadar Anadolu’dan bölgeye yerleştirilen ve Anadolu
Türklüğü’nün ayrılmaz bir parçası olan Ahıska Türklerinin asıl vatanı bugünkü Gürcistan
Cumhuriyeti’nin toprakları içinde kalan ve Türkiye ile komşu olan Ahıska, Ahılkelek, Aspinza,
Adıgün ve Bogdanovka vilayetleridir. Buraya yerleşen Türkler’e Ahıska Türkleri denmesinin
sebebi ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu vilayetleri içine alan bölgenin coğrafi isminin Ahıska
olmasından
gelmektedir
(Bayraktar,
1999,
s.
21-23;
İbrahimoğlu,
Mikail,
http://www.ahiska.net/makale/1/102/ahiska-tur, erişim, 25.01.2017, s.1).
b. Ahıska’nın Türkiye’den Ayrılması
1828 yılında Ahıska’nın 50 bin Türk nüfusu vardı. Bu tarihte Osmanlı’ya saldıran Ruslar
önce Kars’ı ele geçirerek büyük bir katliam gerçekleştirdikten sonra Ahıska’ya yöneldiler. 5
Ağustos 1828’de, yerli halkın koruduğu Ahılkelek Kalesi, toplarla düşürülerek kaybedildi.
Destansı bir kurtuluş mücadelesi veren Ahıska Türkleri 28 Ağustos 1828’de kadın ve çocuk
demeden büyük bir katliamdan geçirildikten sonra, Ahıska toprakları da Rusların eline geçmiş
oldu. 1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Edirne Antlaşması’yla birlikte bu topraklar
kesin olarak Ruslara terk edildi (Bayraktar, 1999, s. 23-24; Yahya, Harun,
http://harunyahya.org/tr/Makaleler8312/Ahiska, erişim 23.01.2017, s.2).
Ayrıca Eski Sovyetler döneminde Ahıska Türkleri 1944 ve 1989 yılında acı ve hüzün dolu
iki göçe maruz kalıp, eski Sovyetleri Birliği’nin çöküşünü müteakiben, Türkiye başta olmak
üzere, birkaç ülkeye göç etmiş bulunmaktadırlar. Ayrıca Türkiye’ye göç süreci halen de devam
etmektedir.
II. Ahıska Türklerinin “Göçmen” Olarak Türkiye’ye Kabulü
A. Ahıska Türklerinin İskânlı Göçmen Olarak Kabulü
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Ahıskalıların Türkiye’ye göç süreci 1993 tarihinde
başlamıştır. İlk göç olayının yasal dayanağını 2 Temmuz 1992 tarihli 3835 sayılı “Ahıska
Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun” teşkil etmiştir. 8 maddeden oluşan
Kanun’un madde 1’e göre, “1) Eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde dağınık halde
yaşayan ve “Ahıska” Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek
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isteyenler, en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek
yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla, serbest veya iskânlı göçmen olarak kabul olunabilirler. Bunların
kabulleri ve iskânları, bu Kanun ile 2510 sayılı İskân Kanunu (5543 Sayılı İskân Kanunu’nun
19.09.2006 tarihinde kabulü ile birlikte (RG Sayı:26301, 26.09.2006) 2510 sayılı Kanun
yürürlükten kaldırılmıştır) hükümlerine göre yapılır. 2) Gayrimenkul verilerek yapılacak iskânda
vali ve kaymakamlar temlikle yetkilidir. Temlik cetvelinde, ailenin bütün fertleri eşit hisselerde
belirtilir ve tapuya da temlikteki gibi tescil edilir”.
Nitekim söz konusu hüküm ile Ahıska Türkleri serbest veya iskânlı göçmen olarak
Türkiye’ye kabul edilmekte ve bu hükme istinaden de 1993 yılında Iğdır iline 150 Ahıskalı ailesi
“iskânlı göçmen” olarak yerleştirilmiştir. Ancak bundan sonra 22 yıl kadar uzun bir süre ile
Ahıskalıların “iskânlı göçmen” olarak kabulü söz konusu olmamıştır.
Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden sonra, Ukrayna’nın bazı bölgelerinde
şiddetli çatışmalar meydana gelmiştir. Bu çatışmalardan dolayı, daha çok kırsal kesimlerde
yaşayan Ahıskalı ailelere ait yüzlerce ev, bahçe ve ekin tarlaları kullanılmaz hale gelmiştir.
Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Ukrayna Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti’nin talebi
doğrultusunda riskli bölgelerde yaşayanlardan başlamak üzere, 677 ailenin iskânlı göçmen olarak
Türkiye’ye kabul edilmesi kararlaştırılmış ve 1992 yılında kabul edilen 3835 Sayılı Ahıska
Türklerinin Kabulü ve İskânına Dair Kanun’a istinaden Bakanlar Kurulu 2015/7668 sayılı Kararı
(Karar için bkz. RG: 17.05.2015-29358) alınmıştır. Bu karara istinaden Ukrayna’dan İlk göçmen
grubu 25 Aralık 2015 tarihinde Türkiye’ye getirilip Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilmiş ve
kısa bir süre sonra da 72 aile Bitlis’in Ahlat ilçesine iskânlı göçmen olarak getirilmiştir (Akpınar,
Erdal, Donetsk’ten Erzincan’a; Ahıska Sürgünlerinin Son Göçü, TÜCAUM Uluslararası
Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Ankara).
Türk Hukukunda “iskânlı göçmen” dışında bir de serbest göçmen kabulü söz konusu
olabilmektedir. Bu bağlamda Ahıskalıların durumunu serbest göçmen açısından ele almak
yerinde olacaktır.
B. Ahıska Türklerinin “Serbest Göçmen” Olarak Kabulü
Yukarıda 3835 sayılı Kanun’un 1.madde hükmü gereğince Ahıska Türklerinin, “serbest
göçmen” olarak kabul olunabileceği de hükme bağlanmıştır. Buna göre, Türkiye’ye gelmek
isteyenler, en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek yıllık
sayıyı aşmamak kaydıyla, iskânlı göçmen yanı sıra, serbest göçmen olarak kabul olunabilirler.
Ancak belirtmek gerekir ki Ahıskalılar, Türkiye’ye genellikle kendi imkânları ile gelmekte
ve bu durumda olanlara “göçmen” statüsü verilmemektedir. Zira “serbest göçmen” statüsünün
tanınması, uyulması gereken belli başlı prosedürlerleri gerektirmekle birlikte Bakanlar
Kurulu’nun kararına tabi kılınmıştır.
Ayrıca daha önce de bahsedildiği üzere, 5543 sayılı Kanun’un 5 ve 6.maddelerinde
münferit ve toplu göçmen olarak Türkiye’ye gelenler ile ilgili düzenleme bulunmaktadır ve bu
durumda olanlar” yetkili makam kararıyla “serbest göçmen” olarak kabul olabilirler.
Serbest göçmen statüsü ile Türkiye’de kalan Ahıskalılara gelince, resmi kaynaklardan
alınmamakla birlikte, bu statü ile kabul edilen Ahıskalılar’dan da söz etmek mümkün
olabilmektedir. Fakat konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile irtibata
geçildiğinde, Türkiye’de serbest göçmen statüsü ile kalanlar hakkında bilgilerin paylaşılmadığı
gerekçesiyle, burada “serbest göçmen” olarak Türkiye’de kabul edilen Ahıskalılar ile ilgili
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istatistik verilerden bahsetmek ne yazık ki mümkün olmayacaktır.
C. Neden Ahıska Türkleri İçin “Göçmen” Statüsü Önemlidir?
Her şeyden önce belirtmek isteriz ki, Ahıska Türkleri için “göçmen” statüsünde
Türkiye’ye kabul olmaları gerçekten büyük önem taşımaktadır. Burada “göçmen” statüsünden
bahsederken hem “iskânlı” hem de “serbest göçmen” statüsü kastedilmektedir. Elbette iskânlı
göçmenlerin hukuki durumu serbest göçmenlere nazaran daha avantajlıdır, zira iskânlı göçmenler
devlet eliyle iskân edilerek, kendilerine Türk Devleti tarafından taşınmaz gibi maddi yardım da
yapılmaktadır. Bu iki göçmen statüsü arasındaki önemli farka rağmen, yine de göçmen statüsü ile
Türkiye’de kalacak olmak, Ahıskalılar bakımından büyük önem arz etmektedir. Peki, Ahıskalılar
için önem taşıyan göçmen statüsünün sağladığı haklar nelerdir?
III. Türk Hukukunda “Göçmen” Statüsünün Sağladığı Haklar
A. Türk Vatandaşlığının Kazanılması Bakımından
Göçmen statüsünün sağladığı haklardan belki de en önemlisi, bu statünün kolay bir yol
olarak bilinen istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılmasını sağlamasıdır. Şöyle ki, 5901
sayılı ve 2009 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (RG: 12.06.2009-27256) madde 12/d’ye
göre, göçmen olarak kabul edilenler, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil
edecek halin bulunmaması kaydıyla, İçişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı
ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Görüldüğü üzere, kişinin göçmen olarak kabul edilmesi,
ilgiliye tek şarta bağlı olarak, milli güvenlik ve kamu düzeni şartı, Türk vatandaşlığının kolay
yoldan kazanılmasını sağlamaktadır. Söz konusu Türkiye’nin milli güvenliği ve kamu düzeni
olunca, vatan hasretiyle yanıp tutuşan Ahıskalılar için, belki de en kolay şekilde gereğini yerine
getireceği yegane şart da bu olsa gerek.
Kısacası, istisnai yoldan Türk vatandaşlığını kazanmak için belirli süre ikamet ya da
bekleme gibi bir şart aranmamakta (Oysaki genel olarak Türk vatandaşlığını TVK m.11’e
istinaden kazanmak için sekiz (8) şartın yerine getirilmesi gerekmektedir) ve yalnızca tek bir şarta
bağlı olarak (milli güvenlik ve kamu düzeni şartı) İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar
Kurulu’nun kararı ile kısa sürede vatandaşlığın kazanılması söz konusu olabilmektedir. Ayrıca
serbest göçmen ya da iskânlı göçmen ayrımı da gözetilmemektedir. Bundan dolayı da, Türk
vatandaşlığının kazanılması bakımından göçmen statüsünün Ahıskalılar için büyük önem
taşıdığının altını bir kez daha çizmekte yarar vardır.
B. Çalışma Hakları Bakımından
Göçmen statüsünün sağladığı haklar açısından ikinci durum ise, kanaatimizce, çalışma
hakkı ile ilgilidir. Bahsedildiği üzere, Türk Hukukunda göçmen statüsü, Türk soylu ve Türk
kültürüne bağlı olan yabancılara verilmektedir. Bu da demek oluyor ki, göçmen vesikasına sahip
olan yabancılar, bu durumda Ahıska Türkleri, 2527 sayılı ve 1981 tarihli Türk Soylu Yabancıların
Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun’da (RG: 29.09.1981-17473. Bundan sonra kısaca
Türk Soylu Kanunu olarak anılacaktır) yer alan esaslardan istifade imkânına sahip olacaklardır.
Gerçi göçmen statüsünde olmaksızın da “Türk soylu yabancı” olarak kabul edildikten
sonra yabancı kimseler, Kanun’da düzenlenmiş haklardan yararlanabilmektedirler (“Göçmen
olarak kabul edilen kişiler, Türk vatandaşlığını kazanıncaya kadar geçen sürede yabancıların
tabi tutulduğu genel hükümler çerçevesinde Türkiye’de çalışabilecekleri gibi, 25.09.1981 tarihli
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ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri çerçevesinde, Türk vatandaşlarına hasredilen işleri de yapabilirler”, Güngör, Gülin,
Tabiiyet Hukuku, Yetkin, Ankara, 2015, s. 107).
2527 sayılı Kanun’da “Türk soylu yabancı” kavramı tanımlanmadığı gibi, “Türk
soyluluğun” hangi esaslara göre tespit edileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme de yer
almamaktadır. Bununla birlikte, Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 3. ve 15.maddelerinde,
Türk soylu yabancıların çalışma izni alabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde tutulan özel kütüğe kaydolmaları gerektiği düzenlenmiştir. Bu kütüğe
kaydolan Türk soylu yabancılara “Yabancılara Mahsus Kimlik Belgesi” verilmektedir. İçişleri
Bakanlığı tarafından düzenlenen bu belgeye sahip yabancılar 2527 sayılı Kanun kapsamında
“Türk soylu yabancı” statüsünde sayılacaktır. Buna göre, 2527 sayılı Kanun uyarınca, kimin
“Türk soylu” olduğuna, “Yabancılara Mahsus Kimlik Belgesi” düzenlenirken, İçişleri Bakanlığı
karar verecektir. Dolayısıyla, kimlerin Türk soylu olduğu, devletin takdiri ve siyasi politikasına
göre belirlenecektir.
Göçmen statüsü tanınan kişilerin, kanaatimizce, “Türk soylu yabancı” olarak kabul
edilmesi hususunda ayrıca başvurmasına gerek yoktur, zira göçmen statüsü ile zaten yabancının
Türk soylu ve ayrıca Türk kültürüne bağlı olduğu da kabul edilmektedir. Bu durum da göçmen
statüsü verilen kişinin lehinedir. Dolayısıyla göçmen statüsünde kabul edilen bir Ahıskalının
çalışması için, ayrıca “Türk soylu yabancı” başvurusuna gerek kalmaksızın 2527 sayılı Türk
Soylu Kanunu ile tanınan haklardan yararlanmasına imkan tanınabileceğinin kanısındayız.
Hemen belirtmek gerekir ki, 2527 sayılı Kanun ile Türk soylu yabancılara, çalışma izni
almak şartıyla, silahlı kuvvetler ile güvenlik teşkilatı hariç olmak üzere, Türk vatandaşlarının
çalışabilecekleri tüm sektör ve alanlarda çalışma hakkı tanınmaktadır. Yani Türk soylu
yabancılar, çalışma izni aldıktan sonra, diğer yabancıların yapamayacağı işlerde de ihtiyaç
duyulduğu takdirde çalışabilirler. Örneğin şartlarını yerine getirdikten sonra Türkiye’de
avukatlık, veteriner hekimi, diş hekimi gibi diğer yabancılara yasaklanmış olan meslek ve işlerde
de çalışabilirler. Ayrıca KPSS sınavlarına da girme hakkına sahip olmakla birlikte, KPSS sınavını
kazanırsa dahi, atamaları çalışma iznine istinaden yapılacaktır. Bundan dolayı çalışma hakkı
bakımından da Ahıskalılara göçmen statüsünün tanınması önem arz etmektedir.
C. Çocukların Eğitim Durumu Bakımından
Göçmen statüsünün, bu statüdeki kişilere sağlayan bir diğer hak da eğitim çağındaki
çocuklarının eğitimi ile ilgilidir. Anayasa’nın (RG: 09.11.1982-17863 Mükerrer) madde 42/5’e
göre: “İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında
parasızdır”. Türk vatandaşları çocuklar bakımından ilköğreniminin zorunluluğu 222 sayılı ve
1961 tarihli İlköğrenim ve Eğitim Kanunu’nun (RG: 12.01.1961 – 10705) 4.maddesinde de
zikredilmiştir. Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere, Türk vatandaşları açısından öngörülen
ilköğretim zorunluluğu, yabancılar açısından bir yükümlülük olarak kaleme alınmamıştır.
Bununla birlikte, yabancı çocuklar için de eğitimleri bakımından her hangi bir engel söz konusu
değildir.
Belirtmek gerekir ki, “göçmen” statüsünde iskân edilmiş yabancıların eğitim çağındaki
çocukları 14 Kasım 2002 tarihli Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik
çerçevesinde Türkiye’de eğitimlerine devam etmektedirler (Milletvekili Kemal Ekinci’nin
dönemin Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu’na yönelttiği 20 Ocak 2012 tarihli ve 7/81 nolu
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yazılı soru önergesinin yanıtı; http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-0081sgc.pdf). Burada diğer
yabancılardan farklı olarak söz konusu Yönetmeliğin 9/2.maddesi uyarınca, “Ülkemizdeki
zorunlu eğitim uygulaması, aynı çağdaki göçmen işçi çocuklarını da kapsar”. Hükümden de
anlaşıldığı üzere kanun koyucu, zorunlu eğitim kapsamına Türk vatandaşları çocuklar gibi eğitim
çağındaki göçmen çocuklarını da dâhil etmiş ve bu çocuklar bakımından eğitim zorunluluğunu
da denetime tabi tutmuştur. Bu sebeple Ahıskalılar için “göçmen” statüsünde kabul edilmeleri
eğitim çağındaki çocukları açısından da önem arz etmektedir.
Sonuç
Bildirimizde “göçmen” statüsü bakımından Ahıska Türklerinin durumu ele alınmıştır.
Bu bağlamda “göçmen” kavramı genel olarak tanımlandıktan sonra konu Türk Hukuku
ışığında değerlendirilmiştir.
Ancak belirtmek gerekir ki, göçmen kavramının genel tanımı ile Türk Hukukundaki tanımı
farklılık arz etmektedir. Zira bir yabancının Türkiye’de göçmen olarak kabul edilmesi için, 5543
sayılı İskân Kanunu uyarınca, hakkında üç unsurun gerçekleşmiş olması gerekmektedir: 1) Türk
soyundan olmak; 2) Türk kültürüne bağlı olmak ve 3) Yerleşme niyetiyle Türkiye’ye gelmek.
Bu üç unsuru da sıralarken görünen o ki, bir Türk topluluğu olan ve Türkiye’ye yerleşmek
niyetiyle gelen Ahıska Türkleri, Kanun’daki “göçmen” sıfatını tam anlamıyla haizdir. Bunun en
somut göstergesi de Ahıska Türklerinin tarihidir.
Nitekim 1992’de 3835 sayılı “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair
Kanun kabul edilmiş ve 1.madde hükmüne göre Ahıskalıların Türkiye’ye” iskânlı” veya “serbest”
göçmen olarak kabul olunabilecekleri düzenlenmiştir.
Bu hükme istinaden de ilk olarak 1993 tarihinde Iğdır iline 150 aile “iskânlı göçmen”
olarak yerleştirilmiş ve 22 sene gibi uzun bir süre sonra Aralık 2015’ten itibaren Erzincan’ın
Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat ilçelerine Ukrayna’dan toplam 300’ü aşkın Ahıskalı aile yine “iskânlı
göçmen” olarak getirilmiştir.
Ancak 3835 sayılı Kanun’un 1.maddesinde belirtildiği üzere Ahıskalılar, devlet eliyle
iskânlarını talep etmemeleri şartıyla, “serbest göçmen” olarak da Türkiye’ye kabul olunabilirler.
Belirtmek gerekir ki, Türkiye’ye göç eden Ahıskalıların büyük çoğunluğu, genellikle
göçmen statüsünde olmaksızın kendi imkânlarıyla Türkiye’ye gelmekte (gelenlerin çoğu da
maddi açıdan zorluk çekmektedir) ve belli illere yerleşmektedir. Bunlardan Türk vatandaşlığına
geçmek isteyenler, her hangi bir yabancı gibi, Türk vatandaşlığını Vatandaşlık Kanunu’nun
11.maddesine istinaden, yani söz konusu maddede belirtilmiş olan sekiz (8) şartı yerine getirerek
Türk vatandaşlığını genel olarak kazanmaktadır. Bu şartların en başında gelen ise, başvurudan
geriye doğru kesintisiz beş (5) yıl Türkiye’de ikamet etme şartıdır. Gerçi 5901 sayılı Vatandaşlık
Kanunu’nun geçici 1.maddesinde getirdiği hüküm ile vatandaşlık başvurusunda bulunan
yabancının Türk soylu olması halinde Kanun’un 11/b maddesindeki ikamet süresi hesaplanırken,
vatandaşlık başvurusunda bulunan bu kişiler için Türkiye’de ikamet etmeleri gereken bu sürenin
31.12.2010 tarihine kadar iki (2) yıl olarak aranacağı düzenlenmiş idi. Ancak bu tarihten sonra
herhangi bir ayrıcalık yapılmaksızın Türk soylu yabancılar, buna Ahıskalılar da dâhil olmak
üzere, genel olarak Türk vatandaşlığına alındıklarında artık beş (5) yıl kesintisiz ikamet şartını
yerine getirmek zorundadırlar.
Hal böyle olunca, Türkiye’ye kendi imkânlarıyla gelen Ahıska Türklerinin, serbest
göçmen” ve özellikle de “münferit göçmen” olarak kabul edilmelerinin bunlar için olumlu olacağı
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şüphesizdir. Fakat “serbest göçmen” statüsü tanınmasının belirli usuli işlemlere tabi olması ve
üstelik birçok Ahıskalının bu uygulamadan haberdar olmadığını nazara alırsak, Türkiye’de
“serbest göçmen” statüsü ile kalan Ahıska Türkü sayısını tahmin etmek güç olmasa gerek.
Burada fırsattan istifade bu duruma dikkat çekerek, Türk yetkili makamlarının konuya
hassasiyetle yaklaşacağını ve “serbest göçmen” statüsünün Ahıska Türklerine tanınması
hususunda kolaylık sağlanmasını temenni etmekteyiz. Zira “göçmen” statüsünün tanınması ile
Ahıskalılar, başta vatandaşlık olmak üzere, bu statünün tanıdığı diğer ayrıcalıklardan da
yararlanma hakkına sahip olabileceklerdir (çalışma ve eğitim çağındaki çocuklarının eğitimi).
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LOIZIDOU-TÜRKİYE DAVASI VE AHISKA TÜRKLERİNİN VATANLARINA
DÖNÜŞ SORUNU
LOIZIDOU V. TURKEY CASE ANDTHE PROBLEM OF THE AHISKA TURKS
CONCERNING REPATRIATION TO THEIR HOMELAND
Elşan İZZETGİL*
Özet
Bu bildiride Ahıska Türklerinin vatana geri dönüş meselesinde karşılaşılan tıkanıklığı çözmek için
hukuk ve uluslararası hukukun sunmakta olduğu imkânların neler olabileceği irdelenmeye çalışılmış,
Loizidou-Türkiye davasının hukuki dayanaklarının Ahıska Türklerinin hak aramalarına örneklik teşkil
edebileceği saptanmıştır. Bu bildiri de ilk önce Ahıska Türklerinin vatana geri dönüş sorunu ve içinde
bulunulan son durum hakkında bilgi verilmiş, Loizidou-Türkiye davası ve dayanakları anlatılmış ve Ahıska
Türkleri için bu dayanakların ne ölçüde uyarlanabileceği anlatıldıktan sonra Ahıska Türklerinin hukuki
yollarla haklarını arayabilmesi için yapmaları gerekenler öneriler şeklinde sıralanmaktadır.
Anahtar Kavramlar: Ahıska Türkleri, Ahıska Sorunu, Loizidou-Türkiye Davası, Mülkiyet Hakkı,
AİHM
Abstract
In this research paper, we try to investigate what kind of opportunities may present law and
international law in the context of solving the obstacles concerning repatriation of the Ahiska Turks to their
homeland, it has been determined that the legal basis of the Loizidou v. Turkey case could be as an example
for the Ahiska Turks to seek legal rights. In the research paper, firstly were given in formation about the
problem of the repatriation of the AhiskaTurks to their motherland and the latest sitiuation of it, and then it
was explained the Loizidou v. Turkey case and its legal basis, and after explanation how this legal basis
can be adapted for Ahiska Turks, was listed things to do in the form of the proposals in order to search legal
rights of the Ahiska Turks.
Keywords: Ahiska Turks, Repatriation Problem of the Ahiska Turks, Loizidou v. Turkey case,
Property Right, ECHR

Giriş
Ahıska Sorunu genel olarak iki başlık altında incelebilir: 1) Ahıska Türklerinin vatana
dönüş sorunu; 2) Ahıska Türklerinin yaşadıkları yerlerdeki sorunları. İkinci madde altında ikamet
ve çalışma izni, vatandaşlık, emeklilik sorunu, insan haklarıyla ilgili sorunlar başta olmak üzere
birçok alt madde sıralamak mümkündür. Fakat bizim çalışmamız vatana dönüş sorununa
odaklandığı için ikinci madde üzerinde durulmayacak daha çok birinci maddeye odaklanılacak,
bu çerçevede incelemeler ve değerlendirmelere yer verilecektir.
Ahıska Türkleri 1944’de yaşadıkları sürgünü ve kendilerine reva görülen bu elim olayı
hazmedip, kaderlerine razı olup sürgün edilmiş oldukları bölgelerde yerli halklar içerisinde
asimile olmayı beklemeyi hiçbir zaman tercih etmemişlerdir. Sürgünden itibaren 12 yıllık askeri
rejimin ardından 1956 yılında “cezalı toplum” muamelesine hukuki anlamda son verilmesiyle
birlikte Ahıska Türkleri ilk önce gayri resmi daha sonra resmi şekilde örgütlenerek vatanlarına
geri dönüş mücadelesi başlatmışlardır.
Ahıska Türklerinin vatana dönüş mücadelesinde karşılaştığı sorunlar bağlamında bu
zamana kadar geçen süreci Sovyetler Birliği dönemi ve sonrası iki dönem halinde ele almak
gerekmektedir. Bu iki dönem vatana dönüş mücadelesi açısından hem benzer yönleri hem de
*
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farklılıkları vardır. Sovyetler Birliği dönemi ve sonrasında Ahıska Türkleri ve liderlerine yönelik
uygulanan oyalama taktiği bakımından süreçte benzer sonuçlar görülmektedir. Diğer taraftan
Sovyetler Birliği sonrası dönemde sorunun boyutlarının dahada genişlemiş olduğu görülmektedir.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra muhatap tekleşmiş fakat ortadan kaldırılan demir perdeyle
birlikte uluslararası topluma ulaşmak daha kolaylaşmış olduğu için uluslararası örgütler
(Sovyetler Birliği döneminde uluslararası örgütlerle iletişim kurulmaya çalışılmış ama çok sınırlı
ve gizlidir) gibi farklı kanallar devreye sokulabilmiştir. Değişmeyen en önemli konu ise
muhatabın sorun karşısındaki tutumudur. Eskiden Moskova ve Tiflis,bu iki şehirde mekik
dokuyan, kendilerini “rahatsız eden” Ahıskalı liderleri topu biri diğerine atarak oyalamayı
sürdürmüşler, Sovyetler Birliği sonrası Gürcistan bağımsızlığını kazanıp sorunun tek muhatabı
haline gelince eski oyalama kültürünü devam ettirmeyi tercih ettikleri görülmektedir.
Kapalı rejim içerisinde daha kompakt yaşayan bir toplum söz konusu olmuştur. Toplumun
içinde ayrışmalar görülmüş olsa da nihai hedef vatana dönüş olmuş, enerji bunun için
harcanmıştır. Baskıcı rejime rağmen canları pahasına mücadele ortaya koymaya devam
etmişlerdir. Sovyet sonrası dönemde Ahıska Türklerinin vatana dönüş sorunu öncelikli sorun
olarak devam etmiş olsa da zorunlu göçler ve seyahat özgürlüğünün de etkisiyle Ahıska
toplumunun Amerika dâhil dünyanın birçok kıtasına dağılması meseleyi farklılaştırmış, ortak
tutum konusunda sorun yaşamalarına sebep olmuştur. Bu da Gürcistan’ın sorun karşısındaki
tutumu ve oyalama taktiğine yardım eden bir hal almıştır.
Hem bu oyalama taktiğini delmek hem de Ahıska Türklerinin milli mücadelesini canlı
tutmak adına farklı yol ve araçların devreye sokulması icap etmektedir. Bu bağlamda hukuk ve
uluslararası hukukun imkânlarının konuya dâhil edilmesi yerinde olacağı düşünülmektedir. Bu
çalışma tamda bu amaçla konuya eğilmeyi hedeflediği söylenebilir.
I. Ahıska Türklerinin Vatana Geri Dönüş Sorunu veGürcistan’ın Yükümlülükleri
Ahıska Türklerinin önemli meselelerinden biri vatana dönüş sorunudur. Vatana dönüş
meselesinde Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği dönemindeki muhatabı Moskova olmuştur.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ise muhatap değişmiştir. Gürcistan bağımsız bir devlet
olduktan sonra her ne kadar ilk başta kabul etmese de Tiflis çözüm için müracaat merkezi
olmuştur. Gürcistan, Zviad Gamzahurdiya’nın devlet başkanlığı döneminde Ahıska sorununu yok
kabul etmiş, hatta kendi imkânları ile Gürcistan’a (Ahıska dışına) gelip yerleşmiş Ahıska
Türklerine yönelik baskı kurularak Gürcistan’ı terk etmeleri sağlanmıştır.
Gürcistan ilk kez resmi olarak Eduard Şevardnadze döneminde 1993106 Sayılı emir ve 30
Nisan 1994 tarih ve 71 sayılı kararnamesi doğrultusunda bu sorunun muhatabı olduğunu kabul
etmiştirŞevardnadze döneminde geri dönüş konusunda yasal düzenleme yapma girişiminde
bulunulmuşsa da başta Şevardnadze’nin “maharetli” oyalama politikası ve iç dinamikler olmak
üzere birçok nedenden dolayı başarısız olmuştur (URAVELLİ, 2014: 35 ).
Gürcistan’ın yasal olarak Ahıska Türklerini vatanlarına geri götürmeyi hukuki yükümlülük
olarak kabul etmesi 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne dâhil olmasıyla anca mümkün olabilmiştir.
Gürcistan 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne dâhil olurken Ahıska Türklerinin vatanlarına
iadesi konusunu bir şart, bir ödev olarak üstlenmiştir. Buna göre Gürcistan 12 sene içerisinde
Ahıskalı Türklerin vatanlarına geri dönmesini sağlayacaktır. Gürcistan konuyla ilgili 2007 yılında
bir kanun kabul etmiş olsa da birçok sebepten dolayı bu zamana kadar Ahıskalı Türklerin vatana
geri dönüşünü sağlamamıştır.
Gürcistan siyasi, diplomatik oyunlarla Ahıskalı Türklerin geri dönüş meselesini
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sürüncemede bırakarak üstlenmiş olduğu sorumluluktan bu şekilde kurtulmak peşinde olduğu
anlaşılmaktadır. Gürcistan bir iki aileye vatandaşlık vererek biz üzerimize düşeni yaptık, mesele
bizim için bitmiştir demektedirler. Gürcistan’ın bu olumsuz tutumunun değiştirilebilmesi,
Gürcistan’ı konuya ciddi şekilde yaklaşmasını sağlamak için baskı yöntemleri geliştirilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır.
Gürcistan AK’ye dâhil olurken insan hakları, azınlık hakları, siyasi haklar vb. birçok
konuda kendini hükümlülük altına sokmuştur. Herhangi bir ülke Avrupa Konseyi’ne üye olurken
Avrupa’da o tarihe kadar kabul edilmiş temel hak ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul
etmektedir. Birçok konuda kabul edilmiş düzenlemeler vardır. Bunları belli süre içerisinde
imzalamayı, yürürlüğe sokmayı kabul eder. Bununla birlikte aday ülkenin belirgin sorunlarını
belli süreler dâhilinde çözmesi istenmektedir. Sunulan şartları ülke kabul ederse üyelik
gerçekleşir ve ülkenin bundan sonra geçen süre içerisinde ödevlerini ne ölçüde yerine getirdiği,
hazırlanan raporlarla ele alınarak incelenir ve ülkeye tavsiyelerde bulunulur. Avrupa Konseyi
sadece kendi bünyesinde kabul edilmiş anlaşmaları değil AGİT başta olmak üzere Avrupa’da
önemli örgütler öncülüğünde hazırlanmış ve üye ülkeler tarafından onaylanmış referans
anlaşmaları da aday ülkenin kabul etmesi istenebilmektedir.
Avrupa Konseyi’ne dâhil olmanın başlıca adımlarından biri Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi (AİHS) ve protokollerini imzalamak gerekmektedir. Protokoller zamana yayılarak
imzalatılabilse de AİHS temel metindir. Gürcistan AİHS temel metnini 27 Nisan 1999 tarihinde
imzalamış ve 20 Mayıs 1999 tarihinde onaylamıştır. Mülkiyet hakkını içeren 1 nolu protokolü ise
17 Haziran 1999 tarihinde imzalamış ve 7 Haziran 2002 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir
(Treatylistfor a specificState, http://www.coe.int/en/web/conventions/ search-on-states//conventions/treaty/country/GEO/RATIFIED?p_auth=MOcsDUkE ).
Gürcistan’ın Avrupa Konseyi bağlamında imzalamış olduğu ve kendini tek taraflı olarak
hukuken bağlayan anlaşma ve protokollerde üçüncü taraf olarak Ahıska Türklerine de bir takım
haklar vermiştir. Muhtemel hak doğuran anlaşma ve protokollerin önemli maddeleri sıralanacak
olursa AİHS ve ek protokollerinin Ahıskalı Türkleri ilgilendiren maddeleri şunlardır:
AİHS 8. Madde (Özel ve aile hayatına saygı hakkı)
1) Herkes özel aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
13. Madde (Etkili başvuru hakkı)
Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, söz konusu ihlal
resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir
merci önünde etkili bir yola başvurma hakkına sahiptir.
14. Madde (Ayrımcılık yasağı)
Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din,
siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet,
doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin
sağlanmalıdır.
MADDE 41 (Adil tazmin)
Eğer Mahkeme bu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili
Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan
kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören taraf lehine adil bir tazmin
verilmesine hükmeder.
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Ek Protokol (Paris, 20.III.1952) 1. Madde (Mülkiyetin korunması)
Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı
vardır.
Protokol No. 4 (Strazburg, 16.IX.1963) 3. Madde (Vatandaşların sınır dışı edilmeleri
yasağı)
1. Hiç kimse, tek başına ya da toplu olarak, uyruğu bulunduğu devletin ülkesinden sınır
dışı edilemez.
2. Hiç kimse, uyruğunda bulunduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz
(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf ) .
II. Loizidou- Türkiye Davası
Loizidou Davası, 1974 yılında yapılan Türkiye’nin Kıbrıs müdahalesi dolayısıyla mülkünü
terk edip güneye yerleşen Rum Titina Loizidou’nun Türk tarafının kontrolünde kalan mülküne
(üzerinde konut yoktur) ulaşamadığı, kullanmasının engellendiği için konuyu mahkemeye
taşıması olayıdır. Loizidou, mülkiyet dokunulmazlığı başta olmak üzere birkaç gerekçe
göstererek doğrudan Türkiye’ye karşı dava açmıştır. Bu dava üç aşamadan oluşmuştur. Dava, 23
Mart 1995 tarihinde ön itirazlara ilişkin ilk görüşme ile başlamış, bunu 18 Aralık 1996tarihinde
esasa ilişkin dava takip etmiş ve sonuncusu ise 28 Temmuz 1998 tarihinde tazminat konusunu
karara bağlayan oturumdur ( http://hudoc.echr.coe.int/eng# {“appno”:[“15318/89”]}).
Davaya baktığımız zaman birkaç dikkat çeken hususun olduğunu görürüz. Bunlar:1)
Mülkiyet hakkı üzerinden davanın yürütülmüş olması; 2) muhatabın doğrudan Türkiye olması; 3)
iç hukuk tüketilmeden doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) götürülmüş
olmasıdır.
Kıbrıs’ta Türk askeri işgalci olarak gösterilerek direk Türkiye’ye karşı dava açılmıştır.
Temelde bir davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) götürülebilmesi için iç
hukukun tüketilmesi bir kaidedir fakat burada etkin hak arama yolu (AHİS madde 13)
geliştirilmediği için dava doğrudan AHİM’e götürülmüştür. Bunları biraz açacak olursak:
Mülkiyet hakkı: “Mülkiyet hakkı” temel haklardan biri olarak pek çok ulusal anayasada
ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer almış bulunmaktadır. Mülkiyet hakkı bir aynî
haktır. Yani, sahibine hakkın konusu olan eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan
ve herkese karşı ileri sürülebilen, bir haktır. Mülkiyet hakkı birçok uluslararası belgede olmasına
rağmen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS), sonradan ilave edilmiş, 1. nolu Ek Protokol
ile güvence altına alınmıştır. AİHM’ne göre 1. madde, herkese mal ve mülkünün
dokunulmazlığına riayet edilmesi hakkını tanımakta, özü itibariyle mülkiyet hakkını güvence
altına almaktadır. Kişinin mal ve mülkünden yararlanma hakkı mülkiyet hakkının geleneksel
temel unsurlarından birini oluştururken yukarıda saydığımız mülkiyet hakkının içerdiği
yetkilerden, kullanma (usus) yetkisini işaret etmektedir. Bu yetkilerden birinin kullanılamaması
sonucunu doğuracak her durum gibi, mülkiyet hakkına erişimin engellenmesi de mülkiyet
hakkına
tecavüz
manasına
gelmektedir.
(Mülkiyet
hakkı
için
bkz:
http://www.inhak.adalet.gov.tr/inhak_bilgi_bankasi/el_kitaplari/mulkiyet_hakki.pdf).
Muhatabın Türkiye olması: Loizidou, KKTC topraklarına geçerek kendi mülküne
ulaşmak istediğinde, Türk askerleri tarafından durdurulduğunu belirtmiştir. Türkiye’nin
1974’deki müdahalesi sonrasında adanın bir kısmında kontrolü elinde tutan ülke olması sebebiyle
mülkten yararlanma hakkının Türkiye tarafından ihlal edilmekte olduğunu iddia etmiştir. Türkiye
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savunmasında 28 Ocak 1987 tarihinde anlaşmayı yaptığında bulunduğu bildirimden yola çıkarak
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının uygulandığı sınırlar içerisindeki topraklarda, Türk kamu
makamlarının fiillerine ve ihmallerine dair iddiaları kapsar” diyerek yetki alanına ilişkin itirazda
bulunmuş fakat mahkemece kabul görmemiştir (TERZİOĞLU: 2016, 171).
Doğrudan AİHM’e taşınması: Loizidou, etkin başvuru hakkının olmadığını ileri sürerek
doğrudan AHİM’e müracaat etmiştir. AİHS’in 13. maddesi etkin başvuru hakkını içermektedir.
Bu maddeye göre hakları ihlal edilmiş kişi ulusal bir merci önünde etkili bir yoluyla hakkını arama
hakkını sahiptir. Eğer etkili başvuru yolu yoksa doğrudan AHİM’e müracaat edilebilir. Etkin
müracaat yolu daha sonraki tarihlerde oluşturulmuş olup ilk başta Türkiye bu konuyu pek fazla
dikkate almamıştır. Ayrıca Türkiye kanunların geriye yürümezliği prensibinden yola çıkarak
anlaşmayı imzaladıktan önceki fiillerin dava konusu yapılamayacağını ileri sürmüş fakat ihlalin
süreklilik arz ettiği benimsenerek davanın esastan görüşülmesi uygun görülmüştür
(TERZİOĞLU, 2016: 171).
Bu dava ile birlikte başka davalarda vardır. Mülkünün üstünde konutu olan ve konutuna
ulaşamadığı, satamadığı, mirasa konu edemediği için dava açıp emsal dava haline getirmişler ve
bu davaları takip eden birçok Rum hakkını AHİM’de aramış ve Türkiye yüksek miktarlarda
tazminat ödemek zorunda kalmıştır.
III. Vatana Dönüş Sorununda Hukuki Çözüm
Yukarda da belirtmiş olduğumuz gibi Gürcistan’ın 1999 yılında Avrupa Konseyine dahil
olurken Ahıska Türklerinin geri götürmeyi taahhüt etmiş olması hukuki bağlayıcılığı olan bir
girişimdir. Gürcistan tek taraflı beyanda bulunarak kendisini hukuki olarak bağlamıştır.
Gürcistan’ın tek taraflı olarak kendini bağlama durumu üçüncü taraflardan olan Ahıska
Türklerine de bir takım hukuki haklar vermektedir. Gürcistan üstlenmiş olduğu yükümlülükleri
yerine getirmediği zaman, AİHS ve protokollerini imzalamış bir ülke olarak kendisinden AHİM
önünde hesap sorulabilir. Avrupa Konseyi’nin Gürcistan ile ilgili rapor ve kararlarında Ahıska
toplumuyla ilgili başlık ve paragraflarda bu yükümlülüğe mutlaka yer verilmektedir. 2011 Avrupa
Konseyi Gürcistan raporunun 142. paragrafında “Gürcistan Avrupa Konseyine katılımı sırasında,
Meskheti toplumunu 2011 yılı sonuna kadar vatanlarına geri götürmeyi taahhüt
etmiştir…”demektedir. (Thehonouring of obligations and commitments by Georgia” Doc.
12554,28 Mart 2011 ). Avrupa Konseyi Gürcistan’ın yükümlülükleri konusunda ne gibi
ilerlemeler kat ettiği konusunda belli süreler dahlinde incelemeler yapıp raporlar hazırlamakta ve
tavsiye kararları almaktadır. Bu belgelerde Gürcistan’ın Ahıska sorunu konusunda Avrupa
Konseyinin beklentileri pek karşılayamadığı açıkça anlaşılmaktadır.
Gürcistan 1999 yılında üstlenmiş olduğu bu yükümlülüğe rağmen sorunla ilgilenme
konusunda pek fazla istekli davranmamıştır. Gürcistan Avrupa Konseyine üye olmasından ancak
8 sene sonra 2007 yılında Ahıska Türklerinin geri dönüşünü bir kanun çıkarabilmiştir. Kanuna
“20. Yüzyılın 40’lı Yıllarında Eski SSCB Tarafından Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinden
Zorla
Göç
Ettirilen
Kişilerin
Geri
Dönmesiyle
İlgili
Kanun” (http://mra.gov.ge/main/ENG#section/44) ismi verilmiş olmasıyla zaten Gürcistan’ın
sorunun muhatabının kim olduğu konusunu bulanıklaştırmaya çalışmış olduğu ortaya
çıkmaktadır. Kanunun içeriği ile ilgili bu zaman kadar çok şey yazılmış, dile getirilmiştir. Genel
kanaat ise bu kanunun Ahıska Türklerinin geri dönüşünü amaçlamadığı sadece Avrupa
Konseyi’ne verilmiş taahhüdün yerine getirilmesi adına bir girişim olarak bir algı oluşmuştur.
Çünkü asimilasyonu amaçlayan hükümleri bir kenara koyarsak kanun bir geri dönüş stratejisinden
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yoksun sadece “geri dönüşçü statüsü” vermeye odaklanmış, bunun içinde ağır şartlar getirmiş bir
düzenlemedir. Bu durum Avrupa Konseyi’nin 2011 raporunda gözden kaçmamıştır. 146. Geri
dönüşe ilişkin ilk [geri dönüş] karar 2011 yılının sonunda bekleniyor. Başarıya ulaşmak
isteyenler için gerçek iskân süreci ile ilgili bazı sorular vardır. Yasa [Gürcistan Kanunu] şuanda
geri dönüş süreci için destek ve hazırlık stratejisini içeren herhangi bir finansal taahhüdü
içermiyor. Gürcü yetkililer tahminen ne kadar insanın geri dönüşçü olacağını bildikten sonra bir
strateji geliştirileceğini söylüyorlar ama 2011 yılına kadar somut bir planın üretilmesi
beklenmiyor (Thehonouring of obligations and commitments by Georgia” Doc. 12554,28 Mart
2011).
2014 yılı Avrupa Konseyi’nin Gürcistan raporlarında bu konuya yine değinilmiş ve
Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin geri dönüş meselesinde bir ilerleme kat etmemiş olduğu gibi hala
bir stratejinin ortaya konulmamış olduğunu bildirmektedirler. İlgili maddeler şöyledir: Madde
121) Gürcistan’ın da üyelik taahhüdü olan ülkeden ayrılmış Mesket toplumunun geri
gönderilmesi konusunu yakından takip etmeye devam ettik. Gürcistan yetkilileri tarafından 9 350
kişi arasından 5 841 geri dönüşçü başvurusu uygun görüldü. Yaklaşık 1.500 (Ocak 2014
rakamları ) geri dönüşçü statüsü verildi. Bununla birlikte, şimdiye kadar sadece çok az insan geri
döndürülebilmiştir. Bu bağlamda geri dönüşle ilgili yüksek masraflar dâhil olmak üzere, ya hiç
veya sınırlı miktarda mali yardımın sunulduğu çeşitli nedenler sıralandı. Geri gönderilme
statüsüne sahip olanların yalnızca çok azına vatandaşlık verilmişti. Şimdiye kadar, geri dönüş
programı, çoğunlukla gerçek geri dönüşü kolaylaştırmak için değil, geri dönüş statüsünü
sağlamaya odaklanılmıştır.
Madde 122) Çeşitli vesilelerle, mevcut ve önceki yetkilileri kapsamlı bir geri dönüş
stratejisi geliştirmeye çağırdık. Hükümetin değiştirilmesinden sonra, sınır dışı edilen Mesket
toplumunun geri gönderilmesi ile ilgili koordinasyon, Ulusal Güvenlik Konseyinden İşgal
Altındaki Bölgelerden Yerinden Edilmiş Kişiler, Uzlaştırma ve Mülteciler Bakanlığına geçti.
Uzlaştırma ve Toplumsal Eşitlik İçin Devlet Bakanı, tarafımızdan önerilen kapsamlı bir geri
gönderme stratejisinin geliştirilmesinin, Mesket toplumunun geri dönüşünü koordine etmek
için kurulan kurumlar arası görev gücünün ana önceliklerinden birisi olduğunu bize bildirdi.
Biz, yetkililere geri dönüşle ilgili engellerin kaldırılması için Avrupa Konseyi çerçevesinde menşe
ülkelerinde müzakereler ile istişare yapmalarını önerdik. (“Thefunctioning of
democraticinstitutions in Georgia” Doc. 13588 Report, 05 September 2014)
Gürcistan Avrupa Konseyi’ne üye olmasının üzerinden 18 sene geçmiş olmasına rağmen
12 senede gerçekleştireceği geri dönüş sürecini neyinki bitirmek başlatabilmiş bile değil. Avrupa
Konseyi’nin verilerine göre şuana kadar 5 kişi Gürcistan tarafından geri döndürülebilmiş, bize
göre ise bu rakam bile şüphelidir. Fakat bununla birlikte Gürcistan Ahıska Türklerinin geri dönüş
sorununu bitirdiklerini iddia etmektedirler. 21 Nisan 2016 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi’nde (AKPM) Genel Kurul’a hitap eden Başbakan Georgi Kvirikaşvili, kabul ettikleri yasa
ile Ahıska Türklerinden Sovyetler Birliği döneminde zorla sürgüne gönderilenlerin geri
dönmesini sağladıklarını ifade etmiştir. AKPM’de sorulan bir soruyu yanıtlarken “Müslüman
Ahıska Türkleri konusu. Gürcistan bu konuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiştir. 583
kişi geri döndü. 700’den fazla kişi vatandaşlık aldı. Gürcistan hükümeti, daha basitleştirilmiş
usullerle geri dönen Gürcü vatandaşlarının kabulünü 2010 yılında başlatmıştır.” yanıtını
vermiştir.
(Gürcistan
Başbakanı’ndan
Ahıska
Türkleri
açıklamasıhttp://www.sabah.com.tr/dunya/2016/04/21/gurcistan-basbakanindan-ahiska-turkleriaciklamasi).
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Gürcistan’ın 2007 yılında kabul etmiş olduğu kanunda olumlu kabul edilen en önemli
cümle kanunun birinci maddesinde belirtilmiş “tarihi adaletin yerine getirilmesi, şerefli ve
gönüllü şekilde dönüşün sağlanması” cümlesi olduğunu söylenebilir. Mevcut madde de tam
olarak şöyle ifade edilmektedir:”20. Yüzyılın 40’lı yıllarında eski SSCB tarafından Gürcistan’dan
tehcir edilmiş kişilerin ve çocuklarının geri dönüşü için kanunî mekanizmaları oluşturmak, işbu
kanunun amacını oluşturur. İşbu kanunla oluşturulan geri dönüş düzeni, tarihî adaletin yerine
getirilmesi, şerefli ve gönüllü şekilde dönüşün sağlanması ilkesini esas almakta ve geri dönüşün
aşamalı
olarak
gerçekleştirilmesini
amaçlamaktadır.”
(http://mra.gov.ge/main/ENG#section/44). Bu maddeden yola çıkarak bugün Gürcistan
Başbakanı’nın iddia ettiği gibi “Gürcistan yükümlülüklerini yerine getirmiştir” iddiasının ne
kadar gerçek ve yerinde olduğunu tartışmak mümkündür. Tarihi adalet yerine getirilmişmidir diye
sorulduğunda buna verilecek cevap kesinlikle hayırdır. Tarihi adalet nasıl yerine getirilebilir diye
sorgulandığında ise bunun ancak sürgün edilen kişilerin ve onların çocuklarının sürgün edildikleri
köylerine, evlerine veya onların vatan diyebilecekleri yerlere iskanlı, şerefli, onurlu bir şekilde
geri dönüşünü sağlamaktan başka bir cevap verilebileceğini açık yüreklilikle söylemek
gerekmektedir. Tarihi adaletin sağlanması ancak bu şekilde sağlanabilir. Yukarıda da belirtilmiş
olduğu gibi Gürcistan’ın Ahıska Türklerini vatana geri götürmek için herhangi finansal konuları
da içeren stratejik planlaması olmayıp sadece geri dönmek için müracaat edebilmiş küçük bir
kitlemin müracaatlarına karşı “geri dönüşçü statüsü” vermeye odaklanmıştır. Bu statünün de kısa
süreli geçerlilik süresi olup, doğrudan Gürcistan vatandaşlığı vermeyip, Gürcistan vatandaşlığı
alabilmeleri için yaşadıkları ülkenin vatandaşlığından çıkıp Gürcistan’a yerleştikten altı ay sonra
Gürcistan makamları da taktir ederse vatandaş olabilmeyi öngörmektedir. Yani ucu açık ve
haymatlosluk sorununu da ortaya çıkaran bir durumla karşı karşıya bırakmayı öngörmüştür.
(http://www.usgam.com/tr/index.
php?l=807&cid=1178&konu=21&bolge=7).
Gürcü
makamlarının tutum ve söylemlerine baktığımızda ise bu yürümeyen süreci bile sonlandırmış
olduklarını, kendilerince Ahıska sorununu bitirmiş olduklarını görmekteyiz. Buradan yola çıkarak
Gürcistan’ın 1999’da Avrupa Konseyine girmesinden itibaren Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin
geri dönüşü konusunda ortaya koymuş olduğu hukuki ve siyasi/diplomatik süreç ve girişimlerin
tarihi adaletin yerine getirilmesini sağlamamış olduğu, hele hele şerefli ve onurlu bir geri
dönüşten kesinlikle söz edilemeyeceği, Avrupa Konseyi belgelerinde de belirtildiği gibi Gürcü
makamlarının Ahıska Türklerine ulaşma konusunda çaba sarf etmekten kesinlikle uzak durmuş
olduğu, onlara etkili başvurma hakkı sunmamış olduğu ortaya çıkmaktadır. Etkili başvuru hakkı
yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi AHİS’in 13. Maddesinde ele alınmış evrensel bir haktır. Bu
hakkın ihlali Ahıska Türklerine Loizidou-Türkiye davasında olduğu gibi haklar doğurmaktadır.
Etkili başvuru hakkının ihlali Ahıska Türklerinin hakkını AHİM’de araması için ilk gerekçedir.
Diğer taraftan Gürcistan makamlarının Ahıska sorununa eğilme, sorunu çözme istekliliği
konusunda da ülkeden Sovyetler Birliği döneminde sürgün edilmiş, cezalandırılmış toplumlardan
ayırarak ayrımcılık yaptığını söyleyebiliriz. Ayrımcılıkla ilgili en önemli örnek 1997 yaşanmıştır.
Gürcistan 1997 Baskı Altında Tutulanların Sosyal Korunması ve Siyasi Misillemenin Kurbanları
Olarak Gürcistan Vatandaşlığının Tanınması Hakkındaki Yasadan Ermeni, Rum ve Gürcülerin
yararlanması sağlanırken Ahıska Türkleri bu yasanın dışında tutularak ayrımcılık yapmıştır (
KÜTÜKÇÜ-POYRAZ, 2010:894). Bu yasa oldukça basit prosedür içerdiği için Ahıska Türkleri
bu yasayla oldukça kolay şekilde vatanlarına dönebilirlerdi. Diğer bir örnek ise daha yakın bir
tarihte yapılmış hatta halen devam etmektedir. Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili
Türkiye’de Gürcü asıllı olduğu belirtilen kişilerin yaşadığı yerleri ziyaret ederek buralarda hiçbir
prosedüre
gerek
kalmadan
yüzlerce
kişiye
Gürcü
vatandaşlığı
vermiştir
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(https://www.haberler.com/saakasvili-ordu-da-19-kisiye-vatandaslik-belgesi-5072868-haberi/).
Gürcistan yasaları Gürcistan’da yaşamasa da, başka ülkenin vatandaşlığından ayrılmasa da bu
şekilde vatandaşlık verilmesine müsaade ettiği için binlerce Türkiyeli Gürcü Gürcistan vatandaşı
yapılmıştır. Türkiye’deki Gürcülere Gürcü vatandaşlığı verilmesi yasal olarak yakın zaman kadar
devam etmiş ve Saakaşvili sonrası yönetimlerinde binlerce Türk vatandaşına kahvehanelerde
doldurulan formlar ve gösterilen iki şahit gibi basit yollarla vatandaşlık dağıtılmıştır. Mesele şu
ki daha yakın zamanda, canlı şahitleri bile hayattayken ve belgeleri dahi mevcutken sırf Gürcü
olmamaları dolayısıyla Ahıska Türklerine vatandaşlık verilmek istenmemekte, vatandaşlık
vermek şartı olarak vatansız kalmayı reva görmektedir. Burada belirtmiş olduğumuz iki örneğe
baktığımız zaman Gürcistan’ın AİHS’in 14. Maddesinde ele alınmış ayrımcılık yasağını ihlal
etmekte olup, davaya konu olabilecek ikinci gerekçe bu şekilde ortaya çıkmaktadır.
Çalışmamızın da ana temasını oluşturan mülkiyet hakkı ve Lozidou-Türkiye davasını ele
alarak konuyu ele alacak olursak bize veri oluşturacak doğru bir karşılaştırmadan bahsedebiliriz.
Loizidou-Türkiye davası, esasen Rumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kalan mülkleri
üzerine hak arama meselesi olması dolayısıyla mülkiyet hakkının kutsallığı üzerinde durmamız
ve meseleyi mülkiyet hakkı bağlamında incelememiz gerekmekte olduğunu görürüz. Ahıska
Türklerinin de Rumlar gibi bölgede ulaşamadıkları mülkleri vardır. Burada ilk önce belirtmemiz
gerekir ki, Ahıska Türklerinin Loizidou davasında olduğu gibi mülkiyet hakkına müracaat
edebilmeleri için mülklerinin olduğunu kanıtlayıcı belgeleri olmalıdır. Ahıska Türkleri 6279
sayılı SSCB Devlet Savunma Komitesinin kararıyla ani baskınla birkaç saatte evlerini mülklerini
bırakıp zorla trenlere bindirilerek sürgün edilmiş oldukları için mülklerini geride bırakmak
zorunda kalmışlardır. Fakat Ahıska Türklerinin çoğunluğunun bu mülkleri ile ilgili ellerinde
resmi kayıtları mevut değildir. Yine de mülkiyet üzerinden hak aramak isteyenlerin zorda olsa
kanıtlayıcı belgeleri elde edebileceklerini söyleyebiliriz. Şöyle ki, sürgün kararında göç
ettirilenlerin mal ve mülklerinin kayda alınması için komisyonların kurulması, hangi mal ve
mülkün hangi kurumların teslim alınacağı teker teker yazılmıştır. Nitekim Rusyalı etnolog
Bugay’ın, yazmış olduğu kitabında belgeler eşliğinde bildirdiğine göre sürgün edilenlerin mal ve
mülklerini teslim almak için bölgede (her köyde yazılmış olsa da yazım hatası olduğu
düşünülebilir) 259 komisyonun kurulmuş olduğu her ne kadar askerin bazı sınır köylerinde
komisyonlara çalışmaları için zorluklar çıkarmış, kayıt almaları imkansızlaştırılmış olsa da,
10502 makbuz belge kaydedilmiş olduğunu bildirmektedir (BUGAY, 1994; 16-17; BUNTÜRK,
2007: 211-212). Yani sürgün kayıtlarında Ahıska Türklerinin bıraktıkları mülklerinin kayıtları
mevcuttur. Bunların bulundukları arşivlerden elde edilmesi gerekmektedir. Aslında çok azda olsa
Ahıska Türklerinin ellerinde Gürcistan’daki mülklerine ait tapu kaydı veya buna benzer resmi
kayıtlar mevcuttur. Bizim görme imkanımız da olan mülkiyete ait birkaç tür resmi belgeden
bahsedilebilir. Bunları sıralayacak olursak: Çarlık Rusya’sının son dönemlerine ait noter belgesi
(satış sözleşmesi); 1915-1916 yıllarında Ahıska bölgesindeki mülkiyetle ilgili anlaşmazlıkların
çözümü için Çar adına görevlendirilmiş uzlaşma komisyonlarında alınan kararlar; sürgün öncesi
Sovyet kolhozları kurulurken yapılan kamulaştırma belgeleri; doğrudan tapu kayıtları, mülkten
alınan vergilerin yazılmış olduğu vergi defterleri ve bizim görmediğimiz varlığını bildiğimiz
sürgün sonrası tutulmuş kayıtlar ve Sovyet yönetimi döneminde bölge yönetimince tutulmuş
defterler.
Ahmet Niyazov ile birlikte 2015 yılında Kırgızistan ziyaretimizde daha önce bilgisini
aldığımız bir ailede 1916 yılı ve sonrasına ait bir dosya halinde mülkiyetle ilgili birkaç belgeye
ulaşma fırsatı elde ettik. Ek:1’de hem aslını hem de tercümesini göreceğiniz belge 1916 yılı
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Ahıska noterliğinde yapılmış, Untsa köyünün sakinleri Bekir Sadık Oğlu ve Bekir Halil Oğlu adlı
kişilerin Yelisaveta Gavriilovna Varlamova’dan meyve bahçesi satın aldığını belgeleyen bir
evraktır.
Diğer taraftan 1915-1916 yıllarıyla ilgili Çarlığın bölgeye göndermiş olduğu Uzlaştırma
Komisyonunun görmüş olduğu mülkiyet davalarına S. Petersburg’daki Devlet Tarih Arşivinde
ulaşmak mümkündür. Burada onlarca davaya ait dosya mevcuttur. Örneğin Ahıska’nın tanınmış
simalarından Feyzullah Bey Kobliyanski’nin Besoltavi konağı gelirleri ve mülkiyeti ile ilgili
belgeler buna örnek verilebilir (S. Petersburg Devlet tarih Arşivi 1364, liste 12, dosya 1060, sayı
12; 1364, liste17, dosya 560 ). Aynı arşivde çarlık dönemine ait vergi defterleri mevcut olup
araştırılması halinde birçok bilgiye ulaşmak mümkün olacaktır. Bununla birlikte Kolhozlar
kurulurken yapılan kamulaştırma işlemindeki kayıtlar mülkiyetle ilgili daha yakın tarihli önemli
kayıtlar sunmaktadır. Kamulaştırma yapılırken önce kişinin mülkü belirlenip ondan sonra
hangilerinin kamulaştırılacağı ne kadarının kişiye bırakılacağı kararlaştırıldığı ve bunun karşılıklı
imzaya alınmış olduğu için konuyla ilgili en önemli belgelerden sayılmaktadır. Ellerinde mülkle
ilgili belgeleri olanlar daha çok ilim sahibi insanlar ve onların aileleri olması dolayısıyla resmi
kayıt mevcudiyeti oldukça sınırlı olmakla birlikte bunların elde edilmesi mümkündür. Bu tür
belgeler Rusya’daki arşivlerde, Ahıska Arşivlerinde, Tiflis’teki arşivlerde elde edilerek kanıt
olarak kullanılabilir. Ayrıca sürgünün canlı şahitlerinin noter ve şahit önünde verecekleri sözlü
yazılı ifadeleri de delil niteliği taşıyabilir.
Gürcistan’ın Avrupa Konseyine dahil olurken imzalamış olduğu metinlerde bazı şerhler
koymuş olduğu için Sovyetler Birliği döneminde işlenen suçlardan kendisinin sorumlu
tutulamayacağını iddia edebilir. Fakat bunun bir geçerliliği yoktur. Yukarda Loizidou-Türkiye
davası anlatılırken Rum iddiaları karşısında Türkiye savunmasında 28 Ocak 1987 tarihinde
anlaşmayı yaptığından bundan önceki olaylardan sorumlu tutulamayacağını ileri sürmüştür. Fakat
mahkeme Türk askerinin Kıbrıs’ta bulunması dolayısıyla ihlalin sürekliliğine hükmetmiş ve
Türkiye’yi haksız bulmuştur. Bundan yola çıkarak Ahıska Türklerinin sürgün durumunun devam
etmesi, Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin geri dönmesine müsaade etmemesi veya isteksiz
davranarak oyalaması dolayısıyla Gürcistan’ın bağımsızlığından itibaren sorumluluğun
kendisinde olduğu ve ihlal devam ettiği için haksız bulunacaktır. Gürcistan’ın davada mahkûm
edilmesi durumunda çok ciddi tazminat rakamları ile karşı karşıya kalabilir. Şunu belirtmek
gerekir ki burada davacının devlet veya birey olması önemli değildir, fakat konjonktürde bireysek
davalar daha mantıklıdır. Meseleyle ilgili diğer bir konu davanın doğrudan AHİM’e götürülüp
götürülememesi konusunda ise her ne kadar Loizidou-Türkiye davasında etkili başvuru hakkı
olmaması iddiasıyla dava doğrudan uluslararası mahkemeye taşınmıştır fakat orada
Gürcistan’dan farklı olarak işgal durumu söz konusu edilmiş KKTC muhatap alınmaması
garipsenmemiştir. Ahıska meselesinde ise bağımsızlığı tanınan, muhatap kabul edilen ve muhatap
olduğunu da kabul eden bir ülke olan Gürcistan vardır. Bundan dolayı Gürcistan’daki iç hukuk
tüketilmesi gerekmektedir. Eğer Gürcistan açılan davaları ciddiye almaz burada da farklı
oyalama, önemsizleştirme, geciktirme gibi yollara müracaat ederse iç hukukun tüketilmesi
beklenmeden doğrudan AHİM’e gidilebilir. Son bir konuda tazminat konusudur. AİHS’in 41.
Maddesi adil tazmin hükmünü içermekte olup, davalıya tazminat davası açma hakkı vermektedir.
Buradan emsal dava oluşturulduktan sonra açılacak davalarla Gürcistan’ın ciddi rakamlarda
tazminat ödemesi söz konusu olabilir. Buradan yola çıkarak Gürcistan konuyu ciddiye alıp Ahıska
Türlerinin vatana dönüş sorununda tarihi adalet yerini bulacak şekilde halletmez, sorun hukuka
havale edilirse Gürcistan’ın bundan oldukça zararlı çıkacağını söyleyebiliriz.

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

Sonuç
Gürcistan’ın tutumundan ve Avrupa Konseyi’nin karar ve raporlarında varılan
kanaatlerden yola çıkarak Gürcistan’ın bu zamana kadar Ahıska Türklerinin oyaladığı,
Gürcistan’ın Ahıska Türklerini vatanlarına geri götürmek için çok fazla anlamı da olmayan geri
dönüşçü statüsü vermeden başka bir faaliyette bulunmamış olduğu anlaşılmaktadır. Gürcistan
devlet yöneticilerinin farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalar ve girişimlerden de anladığımız
kadarıyla artık oyalamayı da bırakarak kapıları tamimiyle kapattıkları söylenebilir. Yani
Gürcistan’ın konuyla ilgili kabul etmiş olduğu kanunda belirtildiği gibi tarihi adaletin yerine
getirilmesi söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla bu aşamadan sonra Ahıska Türkleri hukukun
vermiş olduğu haklardan yararlanarak haksızlığın giderilmesi, tarihi adaletin yerini bulması için
girişimlerde bulunabilirler. Bu konuda Loizidou-Türkiye davası örnek alınarak sorun
mahkemelere taşınabilir.
Ahıska Türkleri birkaç gerekçe üzerinden haklarını arayabilirler. Mülkiyet hakkı bunlardan
biri olup uluslararası hukukta bu konuda yeteri kadar içtihat vardır. Ahıska Türkleri mülkiyet
hakkı üzerinden hak aramaya başlayacakları zaman en önemli sorunlardan biri tapu kayıtlarına
ulaşma sorunu olacaktır. Bu konuda birincil kaynakların Gürcü arşivlerinden elde edilmesi
gerektiği dolayısıyla zorluklar yaşanabileceği tahmin edilebilir ama imkânsız olmadığını da
belirtmek gerekmektedir. Ahıska Türkleri bu yola müracaat ettiklerinde İlk etapta ellerindeki
belgeler, Rusya ve sürgün edilmiş oldukları ülkelerin arşivlerinden edinecekleri belgelerle işe
başlamaları işin kolaylaşması açısından faydalı olabilir. Gürcistan’daki arşiv kayıtlarının elde
edilmesi konusunda ise bilim adamları ve toplum temsilcilerine oldukça fazla iş düşmektedir.
Burada asıl mesele hukuki mücadelenin yapılmasının Gürcistan’ın konuyu ciddiye alması
ve önceki yanlışlarından dönerek Ahıska Türklerini geri götürme konusunda istekli davranmasına
ve gerçekçi girişimlerde bulunmasına sevk edebileceği için diplomasinin tıkandığı yerde hukuki
araçların devreye sokulması açısından önemlidir.
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EK:1’in Tercümesi
1916 yılına ait Ahıska bölgesiyle ilgili Tiflis noter arşivi ana kayıt kitapçığından
No: 21, Sayfa 99-102
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3 Kasım 1916 tarihinde Ahıska Noteri Grigoriy ivanoviç Budugov’un Ahıska şehrinin yeni yerleşim
bölgesi, Aleksandr sokağı, Unutsov’un evinde bulunuan ofisine onun şahsen tanıdığı Ahıska’da ikamet
eden dul, Yelisaveta Gavriilovna Varlamova ki bu şahıs Ahıska şehrinin aynı bölgesi, Varentsova –
Daşkovskiy sokağı Batmanov evinde yaşamakta ve onunla birlikte Ona (notere) tanıdık olmayan kendilerini
Ahıska bölgesinin Untsa köyünün sakinleri olarak tanıtan Bekir Sadık Oğlu ve Bekir Halil Oğlu (bunlar
aynı köyde kendilerine ait olan evlerinde yaşamakta), notere şahsen tanıdık olan ve onlara eşlik eden ve
aynı zamanda şahısları doğrulayan ve onların hukuki işlem yapmaya yetkin olduklarını tasdik eden
Ahıska’da ikamet eden şahitler: Akop Zaganoviç Onapov, Karapet Oganesoviç Nahapetyanets ve Nikolay
Gasparoviç Kokianov olup bunlar Ahıska şehrinin yeni yerleşim bölgesinde, ilki Laşihev sokağı
Sogomonov evi, ikincisi aynı sokakta kendi evinde, üçüncüsü ise Aleksandovskiy sokağı kendi evinde
ikamet etmektedirler. Onlar aşağıdaki şartlara göre satışı gerçekleştirmek istediklerini ilan ettiler: Ben,
Ahıska’da ikamet eden dul Yelisaveta Gavriilonva Varlamova, doktorun eşi Varvara İvanoviç
Koçhoyeva’nın bana 24 Kasım 1908 tarihli, 6270 kayıt numaralı Kokand Noteri Robiza’nın onaylamış
olduğu vekalet doğrultusunda devredilen Tiflis Guberniyası Ahıska ilçesi (Uyezde) Varhan köyü sınırları
içerisinde; doğu tarafında Abastuban karayolu, batı tarafından Abastuban nehri, güney tarafında Untsa köy
toprakları ve kuzey tarafından ise karayolundan Untsa köyüne doğru giden yolda bulunan meyve bahçesi
ve onun altındaki topraklarla birlikte toplamı 6 desyatin1 üzerinde hak sağlayan toprağın 1/3’nün 3/7’sini
Ahıska’ya bağlı Untsa köyü sakinleri Bekir Sadık Oğlu ve Bekir Halil Oğlu’na üzerinde herhangi bir yasal
engel olmayan, ipoteksiz, tartışmasız, 5 Nisan 1910 tarih, 891 kayıt numarasıyla Tiflis Bölgesi Baş Noteri
tarafından Koçhoyeva Varvara’ya devredilmişi sattım. Yukarıda belirtilen arazi tahsis edilen yerleşkeye
girmemektedir. Bu da Ahıska İlçesinin Uzlaştırıcısı [Mirovoy Posrednik] 2 tarafından ve içinde bulunan
yılın 27 Ekim tarih ve 632 numarası ile kayıt yapılmıştır. Ben Varvara Koçkheyevna’nın vekili Yelisaveta
Varlamova olarak köylüler Bekir Sadık Oğlu ve Bekir Halil Oğlundan yukarda belirtilen toprağın 1/3’nün
3/7’si için 1800 ruble aldım. Vergi, mühürlü kağıt ve diğer masraflar (belirtilen satışın gerçekleşmesi, tasdik
edilmesi) Bekir Sadık Oğlu ve Bekir Halil Oğlu tarafından yapılacaktır.
Belirtilen toprağın 1/3’nün 3/7’si, ne benim tarafımdan ne de vekili olduğum Yelisaveta Varlamova
tarafından hiç kimseye ne satılmış ne ipotek yapılmış ne de üzerinde herhangi bir tartışma vardır. Eğer tersi
olursa, vekalet veren Varvara Koçkheyeva ve mirasçılar hak iddia edilirse o zaman kanunlar doğrultusunda
alıcı ve mirasçılar aydınlatılır. Belirtilen satış sözleşmesinin gerçekleşmesinde Devlet Vergi Kanununun
254. Cildi ve Vatandaş Hakları Kanunu’nun 1406. Cilt, X Bölüm, 1. Başlığı kapsamında satıcı Varvara
Koçkhoyevna’nın vekili ben Yelisaveta Varlamova ve alıcılar Bekir Sadık Oğlu ile Bekir Halil Oğlu
arasında satış gerçekleşmiş ve ilan edilmiştir. Belirtilen satış sözleşmesi 1916 yılının 29 Kasım gününde
onaylanmıştır. Bunun için 3 ruble sözleşme, 72 ruble satış vergisi [Krepostnaya Poşlina] için, 1 ruble 40
kuruş kırtasiye masrafı, 1 ruble 50 kuruş basım için alınmış ve bu ödemeler vergi kitapçığına No: 363 ile
kaydedilmiş, 9 ruble değerindeki satış sözleşmesi vekalet sahibi Varlamovaya verilmiştir.
Baş Noter Yardımcısı İv. Sergiyevskiy.
Bu kayıt Vergi defterinde kaydolmuş sözleşmenin kelime kelimesine uymaktadır.29 Kasım 1916
tarih, No: 2823 ile kayıt defterine kaydedilmiş ve doktorun eşi Varvara İvanovna Koçkhoyeva’nın vekili
Ahıska’da ikamet eden dul Yelisaveta Gavriilovna Varlamova’ya teslim edilmiştir.
Baş Noter Yardımcısı / İmza
Noterlik
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AHISKALI TÜRKLERDE ETNİK BİLİNÇTEN MİLLİ BİLİNCE GEÇİŞ
ÜZERİNE
ON TRANSITION FROM ETHNIC CONSCIOUSNESS TO NATIONAL
CONSCIOUSNESS IN THE AHISKAN TURKS
Nilüfer MUTLU*
Özet
Ahıskalı Türkler SSCB’de devleti ve herhangi bir özerk teşekkülü olmayan etnik topluluktu.
Sürgünle ilgili belgelerde Türk tanımı kullanılmış olup milli azınlık kastedilmiştir. Sovyet hukukuna göre
SSCB’de oturan ve dışarıda devleti olmayan halklar (Uygur, Gagauz, Süryani vb) etnik azınlık, ancak
dışarıda devleti olan halktan olan nüfus ise milli azınlık sayılıyordu. Sovyet devleti, 1939’dan sonra ülkede
Türk varlığını inkâr ediyordu, oysa 1956 SSCB YS Prezidyumu Kararnamesi’nde Ahıskalılar için ‘SSCB
vatandaşı Türkler’ ifadesi geçmektedir. Bunu açıklamak gerekir, çünkü o dönemde SSCB’de Türkler
olduğunun hukuki kanıtıdır.
Fergana olaylarından sonra medyada Türklerden bahsetmek kaçınılmaz olunca Meskheti(ya)
Türkleri ifadesi benimsenmişti. Bu ifade, onların sürgünden önceki daimi ikamet yerlerine işaret
etmekteydi. Buna tepki gösteren Gürcü şoven medyası böyle bir halk olmadığını iddia etmişlerdir. Bu
açıdan önemli bir sorun da Gürcülerin Meskh tezidir, çünkü bu halkın Osmanlı döneminde (1578-1829)
asimilasyon politikasıyla Müslüman olup Türkleşmiş olduğu bugün de gündemdedir.
SSCB dağılana kadar Ahıskalılarda Türklük bilinci etnik seviyede kalmıştı çünkü Demir perde
arkasında Türkiye ile temaslar yok derecesindeydi. Milli devlet, bayrak, edebi dil, eğitim ve benzer şartlar
dışında kalan Ahıskalılarda Türklük etnik bilincinin gelişerek milli bilince yükselmesi büyük sorundu.
Şimdiki çok yönlü ilişkiler ortamında, özellikle de Türkiye’ye göçler sonucunda Türklük bilincinin etnik
düzeyden milli düzeye yükseldiği söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Ahıskalı Türkler, Sürgün, Milli Bilinç,
Abstract
In the USSR, the Ahiskan Turks were an ethnic community without a state or any autonomous
organization. In documents concerning the deportation, the word “Turkish” was used meaning a national
minority. Under the Soviet law, peoples living in the USSR and not having a state outside (Uighurs, Gagauz,
Syriacs etc.) used to be considered an ethnic minority, but population belonging to a people with a state
outside used to be considered a national minority. After 1939, the Soviet government denied the Turkish
presence in the country, whereas the 1956 Decree of the Supreme Soviet Presidium of the USSR referred
to the Ahiskans as ‘Turks with USSR citizenship’. This has to be explained because it is the legal evidence
that there were Turks in the USSR in that period.
When it became unavoidable for the media to mention the Turks after the incidents of Fergana, the
expression “Meskhetian Turks” was adopted. This pointed to their permanent area of residence before the
deportation. Reacting to it, the Georgian chauvinist media claimed that such a people did not exist. An
important problem in this respect is the Meskhian thesis of the Georgians, because it is still argued that this
people became Muslim and Turkish through a policy of assimilation during the Ottoman period (15781829).
Until the USSR disintegrated, Turkish consciousness in the Ahiskans had remained at an ethnic level
because contacts with Turkey behind the Iron Curtain were negligible. It was very difficult for ethnic
Turkish consciousness develop and rise to the level of national consciousness in the Ahiskans, who lacked
a national state, a flag, a literary language, education, and similar conditions. In the environment of multi-
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dimensional relations now, especially as a result of immigration to Turkey, Turkish consciousness may be
said to have risen from an ethnic level to a national one.
Key Words: Ahiskan Turks, Deportation, National Consciousness

Giriş
Osmanlı devletinden koparıldıktan sonraki tarihi süreçte Ahıska bölgesindeki Türk
Müslüman nüfus oldukça çelişkili, karmaşık ve marjinal sosyokültürel ve etnik değişim
geçirmiştir. 1829 Edirne Muahedesi uyarınca Rusya işgalinden sonra Çarlık idaresi altında kalan
Ahıska (uyezdi) kazasında Müslüman halkın Ahıska kentinde oturması yasaklanmıştı (Koloridze,
1968, s.320), ayrıca memur ve ulemanın Türkiye’ye göç etmesi sonucunda geride kalan köylü
halkın etnik kültürü ve milliyet bilinci modern ulus özelliklerinden tamamen yoksundu.
Bölgedeki ve genel olarak Kafkasya’daki gayrimüslim halk, siyasi, hukuksal ve ekonomik
ayrıcalıklara sahip oldukları halde Ahıskalı Türkler ikinci sınıf tebaa durumundaydılar. Çarlık
yönetiminin Kafkasya’ya İran ve Türkiye’den Ermeni göçmenleri getirerek iskan etmesi
sonucunda Ahıska’da eskiden Türklere ait birçok emlak ve arazinin Ermeni nüfusuna
devredilmesine yol açmıştı.
Uzun süre Müslümanlar Ahıska’da azınlık olarak kalmıştılar ve bu durum ancak Sovyet
döneminde değişmiştir. Etnik azınlık psikolojisi, Hicri tarihle 93 Harbi denen 1877-1878
Savaşındaki hezimetten sonra Kars ve çevresinin de Rusya’ya geçmesi sonucunda Ahıskalı
Türklerle aynı lehçe, kültür ve geleneklere sahip Ardahan, Posof, Çıldır, Şavşat ve birçok kazanın
halkıyla aynı devletin tebaası olmuştular ve Rusya İmparatorluğu içinde bu birliktelik 40 yıl
devam etmiştir (Gökdemir, 1989, s. 152-153). Rusya esareti döneminde özellikle Posof ve Çıldır
köylerinde Ahıska köylerine göç tespit edilmektedir, çünkü artık sınır kalkmıştı.
1. Dünya Savaşı öncesinde bölgede Müslüman nüfusun gayrimüslimlerden fazla olduğunu
görüyoruz ki bu sadece doğal nüfus artışıyla açıklanamaz ve Rusya idaresindeki Eliviye’yi
Selase’den belirli miktarda göç olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde Rusya esaretine rağmen
din, dil ve kültür açısından Ahıska’da Osmanlı Türklüğü ağır basmıştır. Gürcü milliyetçi
tarihçilere göre, eskiden Osmanlı politikaları sonucunda Müslüman olmuş Gürcü Meskh ve
Cavakh boyları, bu dönemde Rus yönetiminin de teşvikiyle tamamen Türk İslam kültürü içinde
kaynaştırılmış ve Türkleştirilmişti. Bu iddia, tutarsızdır çünkü karmaşık etnik ve dini yapıya sahip
bölgede Osmanlı Türkçesi zaten ortak konuşma diliydi ve örneğin buradaki Ermenilerin Türkçe
konuşmaları onların Türkleştirildiği anlamına gelmiyor. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu
içinde bile Türkçülük milli ideolojisi sadece 19. yy sonlarında ortaya çıkarak belirginleşmişti ve
o dönemde Ahıska bölgesi artık Rusya’nın Kafkasya bölgesindeki etnik, kültürel, dini ve siyasi
ideolojilerin de etkisi altında kalmıştır. Türkiye’de Türkçülük ideolojisinin gelişmesinde Rusyalı
Müslüman Türk aydınların önemli rolünü de hesaba katmamız gerekiyor. Bu bağlamda Rusya ve
ayrıca Azerbaycan Türkleri arasındaki milli uyanış, milli bilincin gelişmesi, milli maarif
faaliyetleri, özellikle de milli basının ortaya çıkması bu bağlamda dikkat çekmektedir.
Azerbaycan Türklerinin tarihinde önemli rol oynamış Molla Nasrettin dergisinin 1906’dan
itibaren bizzat Tiflis’te yayınlanmaya başlaması ve editör başyazar Mirza Celil’in en yakın dava
arkadaşları arasında İstanbul’da eğitim görmüş Ahıskalı Ömer Faik Nemanzade’nin bulunması
tesadüf değildi. Ömer Faik İsmail Gaspıralı’nın Tercüman gazetesinde, diğer birçok Müslüman
Türk gazetelerindeki yazılarıyla da bilinir.
1917 Devriminden sonra Bolşevik Rusya’nın savaştan çıkmasıyla birlikte Osmanlı
devletinin Kafkasya yetkilileriyle 1918’de yaptığı Trabzon ve Batum Konferanslarında
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Azerbaycan heyetinde yer alan Ahıskalı Ahmet Pepinov, Ahıska’nın Osmanlı devletine
verilmesini teklif etmişti. Bilindiği gibi 6 Haziran 1918’de Gürcistan milli Menşevik hükümeti
Ahıska’yı Osmanlı idaresine bırakmıştı, ancak 30.10.1918 Mondros felaketinden sonra bölge
Gürcü milliyetçilerinin eline geçmişti. Ömer Faik ise Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı
Naki Keykurun’la birlikte İstanbul’u ziyaret etmiş ve bölgenin Osmanlıların idaresinde kalması
konusunda ısrar etmiştir. Osman Server Atabek’in, Kars’ta Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti
kurulması faaliyetlerine yaptığı katkıları da kaydetmeliyiz (Gökdemir, 1989, s. 152-153).
Dolayısıyla Ahıskalıların bölgede ve genel olarak Kafkasya Müslümanları arasındaki milli
mücadeleler dışında kalmadıklarını görüyoruz. Bununla birlikte dönemin halk edebiyatı
örneklerine ve basındaki yazılara bakılırsa, halkın çoğunluğunda milli bilinç çok geri düzeydeydi.
1. Sovyetler Birliği Dönemindeki Etnik ve Milli Gelişme Süreci
Sovyet döneminde çok daha farklı bir etnik ve milli ideolojinin egemen olduğunu biliyoruz.
SSCB genelinde olduğu gibi, İttifak Cumhuriyetleri olarak Gürcistan SSC ve Azerbaycan SSC’de
de resmi politika doğrultusunda ‘şeklen milli ve etnik, ancak içerik açısından sosyalist kültür’
oluşturulması hedeflenmiştir. Ahıskalı Türkler SSCB’de herhangi bir siyasi etnik kurumları ve
özerk teşekkülü olmayan etnik topluluktu. Bu arada 1926 ilk SSCB nüfus sayımı istatistiklerinde
Osmanlı Türkleri (3.800 kadarı Gürcistan’da olmak üzere yaklaşık 8,5 bin kişi) ve Osmanlı
Türkçesi konuşanlar (8. 900 kadarı Gürcistan’da olmak üzere yaklaşık 18,5 bin kişi) diğer Türk
halklarından ayrı olarak kaydedilmişlerdir1. Rakamlar arasındaki fark Urum, Hemşinli, Acar vb
gruplar arasında Osmanlı Türkçesi konuşanlar olmasıyla açıklanabilir. Ahıskalı Türk nüfus
Gürcistan’daki Azerbaycan Türkleriyle aynı ilkokul ve ortaokullarda eğitim görüyorlardı, belirli
düzeyde Gürcüce ve Rusça da öğretiliyordu. Lise eğitimi ise Gürcüce ve Rusçaydı, eğitim meslek
liselerin ve ön lisans kurumlarında Azerbaycan Türkçesinde tedrisat söz konusuydu. 1939 yılına
kadar resmi olarak Türk Dili okutulurken, sonradan ‘Azerbaycan dili’ kavramı uygulanmıştır.
Ahıska, Adıgen ve Aspinza ilçe merkezlerinde Azerbaycan Türkçesinde Latin harfleriyle yerel
gazeteler çıkıyordu ve bunlar Komünist parti teşkilatının yayın organlarıydı. Dolaysıyla aydınlar
arasında etnik ve milliyetçi bilinç komünist ideolojisinin de etkisiyle çarpık bir etnik kimliğin
şekillenmesine yol açmıştır.
SSCB’de 06.01.1937 tarihinde yapılmış nüfus sayımı ise 10 gün sonra ‘zararlı ‘ ilan
edilerek sonuçlarının yayınlanması yasaklanmış ve rakamlar 1990’a kadar gizli tutulmuştu.2
Sonuçları Gürcüler aleyhinde ve tehlikeli olarak değerlendiren parti yönetimi tarihçi ve
etnografyacı S. Canaşiya ile P. İngorokva’nın da katıldığı Çalışma komisyonu oluşturmuş ve
Ahıska bölgesindeki Müslüman nüfusun kökeninin belirlenmesi için araştırmalar yapılmıştı.
Komisyon raporlarına göre, araştırma yapıldığı sırada ‘yerli’ denen halkın artık Kartvel ve
Hıristiyan özelliklerinden tamamen uzaklaşarak Türkleştiği belirtilmişti.3
1939’da Stalinci keyfi bir sayım yapılmıştır ve bunun sonuçlarına göre SSCB’de 10,5 bin
Türk oturmaktaydı diğer Türk halkları için farklı ad ve tanımlar söz konusuydu, ayrıca
Vsesoyuznaya perepis naseleniya 17 dekabrya 1926 g. kratkiye svodki/ izd.TSSY Soyuza SSR.- M, 1927-1929 – 10
t. – B nadzag: Sentr.statist.upr. SSSR. Otd. Perepisi. Vıp.4. Narodnost i rodnoy yazık naseleniya SSSR. -1928.- XXIX,
138,[1] с tabl. Diagr.,k., s.XVI, 16-17, 36-37, 24, http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16537-vyp-4-narodnost-i-rodnoy-yazyknaseleniya-sssr-1928#page/28/mode/inspect/zoom/4
2 Postanovleniye SNK Soyuza SSR No 1671 “O Vsesoyuznoy perepisi naseleniya”ot 25 sentyabrya 1937 g. TGANX.
F. 1562. Op.336.Ç.1. D.58. L.42.
3 Mamuliya G. Konsepsiya Gosudarstvennoy Politiki Gruzii v otnoşenii deportirovannıx i repartirovannıx v Gruziyu
Mesxov. İstoriya i Sovremennost.// Sentralnaya Aziya i Kavkaz No 1(2) 1999. http://www.ca-c.org/journal/cac-021999/st_19_mamulija.shtml, Erişim tarihi: 05.04.2017
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Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Türkleri Azerbaycanlılar adı altında belirtilmişlerdi.
Gürcistan’da ise sadece 5 bin kadar Türk oturmaktaydı.4 Türk nüfusunun artışı, bazı büyük
köylerde Azerbaycan dilinde eğitim verilen okulların yerine Gürcü okulları açılmasına neden
olmuştu. Moskova ve Tiflis, Türkiye sınırında Türk nüfusun bulunmasından endişe duymaktaydı.
1930’lu yıların sonlarına kadar etnik ve dini bağlamda Ahıska Türklerine bir dereceye
müsamaha göstermiş, örneğin kolhozlar çok geç dönemde kurulmuştur, çünkü her türlü baskı,
halk arasında kardeş Türkiye’ye kaçak göçe neden oluyordu. Sınırın ötesindeki Türklerle
akrabalık ilişkileri bulunan Ahıskalıların Türkiye Türkleriyle ortak etnik kültür, örf, adet, inanç,
gelenek ve etnik psikolojiye sahip olduğunu dikkate alan Stalin rejimi, yurt dışı ilişkileri tamamen
yasaklamakla birlikte sınırda ek güvenlik tedbirleri alıyordu. 1939’da Kars’taki Sovyet
Konsolosluğu kapatılmıştı. G. Kiknadze, S. Canaşiya, İ. Abaşidze ve B. Goguadze’nin yer aldığı
Özel komisyon Ahıska, Adigen ve Aspinza İlçelerinin Müslüman Gürcüleri İçin Gürcüce Eğitim
Uygulanması Hakkında tasarıyı 15 Ocak 1944’te yönetimin onayına sundu. Buna göre Ahıska’da
Gürcü Eğitim Enstitüsü, Gürcü tiyatrosu vb kültür kurumları açılacaktı.5 Ne var ki Stalin rejimi
savaşta zafere emin olduktan sonra daha radikal çözüm bulmuş ve Türklerin tamamını Orta
Asya’ya sürmek suretiyle sınır şeridini güvenilmez Türklerden tamamen arındırmıştır. Şunu da
ekleyelim ki sürgünle ilgili belgelerde Türk tanımı kullanılmış olup milli azınlık kastedilmiştir.
2. Sürgünden Sonraki Dönemde Etnik Bilinçle İlgili Hususlar
1944 sürgünü, Ahıskalıları Orta Asya gibi farklı bir coğrafyada ortak kader bağlamında
bütünleştirmekle birlikte yabancılaşma faktörü de devreye girmişti, çünkü sürgünün yabancı
şartlarında içine kapanma, kültürel entegrasyona ve asimilasyona karşı bir tür pasif direniş
şekliydi, yerli halkla ve diğer etnik gruplarla evliklerin yok denecek kadar az oluşu da bu etnik
dayanışmayla açıklanmalıdır. Bu bağlamda Ahıskalı Türklerin sürgünün nedeni konusunda
düşünceleri ve görüşlerinde de etnik boyut olduğu söylenebilir. Öncelikle Stalin rejiminin
Müslümanlara ve Türklere düşmanlığı sürgünün başlıca sebepleri arasında gösterilmektedir.
Sovyet hukuku ve politikalarına göre, SSCB’de oturan ve dışarıda devleti olmayan halklar
(Uygur, Gagauz, Kürt, Süryani vb) etnik azınlık, ancak dışarıda devleti olan halktan olan Sovyet
nüfusu ise (Almanlar, Polonyalılar, Koreliler, Macarlar vb) milli azınlık sayılıyordu. Sovyet
devleti, 1939’dan sonra ülkede Türk varlığını neredeyse inkar ediyordu, oysa 1956 SSCB YS
Prezidyumu Kararnamesi’nde Ahıskalılar için ‘SSCB vatandaşı Türkler’ ifadesi geçmektedir.
Bunu açıklamak gerekir, çünkü bu Kararname, o dönemde SSCB’de Türkiye veya Anadolu
Türkleri bulunduğunun ve sürgüne tabi tutulduğunun itirafı ve hukuki kanıtıdır. Önceki sürgün
belgelerinde de ‘Türk’ adı geçiyor, ancak 1956’da bu belgeler, hala gizliydi ve kamuoyunun,
araştırmacıların ve doğaldır ki dış dünyanın SSCB’de Türkler olduğundan haberi yoktu. Derken
1957’de SSCB YS Prezidyumu yeni bir Kararname ile Ahıskalıları keyfi şekilde Azerbaycanlılar
olarak tarif etmiştir (Uravelli, 2017, s.67-73). Esasen sürülmüş Ahıskalılar arasında Terekeme
nüfus zaten Azerbaycan Türklerine daha yakın olmakla birlikte kendisini Türk sayanların,
1958’den sonra Orta Asya’dan Azerbaycan’a göç eden kısmı bile Azerbaycan Türklerini ‘Acem’
olarak tanımlamıştır.
Geçen 60 yıl içinde Azerbaycan’daki Ahıska Türklerinin Azerbaycan Türkleriyle etnik
açıdan kaynaştıkları ve sosyokültürel açıdan entegre veya asimile oldukları söylenemez. Bu
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=4, Erişim tarihi: 03.04.2017
Simonenko
V.A..
Mesxetinskiye
Turki.
İstoriçeskiye
http://moodle.kubsu.ru/mod/page/view.php?id=1515 Erişim tarihi: 03.04.2017
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konuda herhangi bir araştırma yapılmasa da Ahıska Türklerinin genelde burada köylerde
oturmaları ve sayıca çok az olmaları da bize göre çok önemli faktördür. Fergana olayları ise bunun
tam tersini ortaya koymuştu, çünkü burada Ahıskalı şehirli nüfus da vardı. Yüzeysel bir diyalekt
araştırmasının bile ortaya koyduğu üzere Özbekistan’daki Ahıskalılar arasında köylüler Özbekçe
kelimeler pek kullanmadıkları halde, şehirli Ahıskalılar önemli derecede Özbekçenin etkisinde
kalmışlardı.
Fergana faciasından zarar görmüş Ahıskalıların Özbek ve Türk farkı konusunda görüşleri
de etnik bilinci yansıtması açısından ilgimizi çekmiştir. Şöyle ki Ahıskalılara göre, Özbekler
kesinlikle Türk değildirler ve hatta Türk düşmanı olan belirli güçlerin elinde alet olmuşlardır.
Kısacası, Ahıskalılar Fergana vahşeti ve sonraki şiddet olaylarını etnik çatışmalar olarak
açıklamaktadırlar, oysa birçok araştırmacı, sosyoekonomik ve siyasi nedenler üzerinde
durmaktadır.
Ahıskalı Türklerin SSCB’de nüfus cüzdanlarında çoğunlukla Azerbaycanlı olarak
kaydedilmelerine rağmen Azerbaycanlılar (Aydıngün, Aydıngün, 2014, s.41.), Özbekler,
Kazaklar ve Kırgızlar gibi yerli halklar onları etnik açıdan Türk olarak kabul etmiştir. Rusya’da
veya Ukrayna’da onların Türk olarak görülmesi ile Türk şive lehçelerini konuşan Özbek,
Azerbaycanlı, Kazak, Tatar, Kırgızların da bu halkı Türk olarak benimsemiş olması da farklı
araştırma konusu olabilir.
Sovyet rejiminin Türk nüfusa yaklaşımı, Türkiye’ye endeksli olduğu için, ayrıca Gürcüler
arasında resmi milliyetçi tarih teziyle ve siyasi propagandalarla oluşturulan son derece negatif
Türk imajı nedeniyle Ahıska’ya dönüş engellenmiştir. Moskova ve Tiflis makamları nezdinde
birçok girişimlere rağmen Ahıskalılara dönüş izni verilmeyişi, dönüş hareketlerine karşı caydırıcı
önlemler, liderlere baskı yapılması ve hapisler halk arasında etnik bilincin belirli derecede
gelişmesine yol açmıştır. Ancak Demir Perde arkasında kapalı toplumda Ahıskalıların Türkiye
ile ve Türk kültürüyle etkileşimi imkansız olduğundan dolayı bu süreç oldukça sınırlı kalmıştı.
İlginçtir ki tutuklanmış liderlerden Enver Odabaşov (Aydıngün, Aydıngün, 2014, s.53.) ve
Türkiye’ye göç ederek sonra geri dönen Reşat Seyfatov’dan bahseden Azerbaycan parti
gazetelerinde bu kişilerin Türk kimliği kesinlikle belirtilmemişti.
1970’li yıllarda Vatan Cemiyeti liderlerinin Moskova’da Türkiye Büyükelçiliğine
girmeleri, Türkiye yönetimine dilekçe yazmaları, bazı grupların Türkiye’ye göçü gündeme
getirmeleri de Türklük etnik bilincinin belirtileriydi. Fakat vatana dönüş için yapılan başvurularda
ve sunulan dilekçelerde konu, genelde Sovyet vatandaşlarının hakları çerçevesinde vurgulanmış,
etnik hususu ve Türk kimliği arka planda tutulmuştur.
3. Etnik Kimlikle İlgili Bazı Hususlar
Ahıskalıların etnik bilincini ortaya koyması açısından onların diğer halk ve milletlere
verdikleri veya farklı anlamlarda kullandıkları etnik adlar incelenmelidir (Cufut - Yahudi yerine,
Ecem - Azerbaycanlı, Urus - Rus, Assori - Süryani, Arnaut - Arnavut, Ermani - Ermeni, Ecereli
– Acar, Poşa - Çingene vb)(Aliyev, 1978 s. 28-31). Bunlar Osmanlı döneminden kalmış bazı etnik
izler taşımaktadır. Örneğin Ahıskalılar, asi ve genelde dengesiz ve hırçın kişiler için Kızılbaş
kelimesini kullanırlar ki, bunun Anadolu’daki bilinen olayların dönemin yönetiminin de etkisiyle
Ahıska Türkleri içinde olumsuz algılanmasından kaynaklanmaktadır. İkinci husus, halkın
kendisini tanımlamak için kullandığı ‘bizim şennig’ kavramıdır ve kelimenin etimolojisini ayrıca
incelemek gerekmektedir. Bunun sosyolojideki karşılığını bulmak kolay değildir, çünkü aşiret,
aşiretler birliği, boy veya başka bir tarife uymuyor. Terekeme ve Kürt nüfusun bu tanım dışında
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tutulması, ‘şennig’ kavramının sadece Osmanlı lehçesi konuşanları kapsadığını akla
getirmektedir.
Halk arasında sülale, soy anlamında ‘uruk’ ve bazen ‘genekop’ tanımlaması kullanılması
da araştırılması gereken meseledir. Ahıskalılar, öteki ulus ve etnik topluluklar için ‘millet’
tanımlamasını benimsemişlerdir, oysa Türkiye’de sonradan yaygın hale getirilmiş ‘ulus’
sözcüğünü bilmezler. Ahıska ve çevresinin köklü otokton halkı için söylenen ve yukarıda
bahsettiğimiz ‘Yerli’ tanımı dikkat çekmektedir, çünkü bölgenin eski yerlileri olan Gürcülerin
bile Ahıskalı Türklere ‘Yerli’ demeleri paradoksaldır. Ayrıca Acar, Urum, Molokan, Alevi,
Kızılbaş, Terekeme, Karapapak gibi etnik ve dini adlar yerine etnik veya dinsel özelliği olmayan
ve sadece yörenin köklü halkı olduğuna işaret eden ‘Yerli’ diye bir Türkçe ad kullanılması çok
farklı örnektir. ‘Yerli’ olarak tanımlanan bu nüfusun başlıca özelliği ise hayvancılık yapmalarıyla
birlikte yöredeki diğer halklara kıyasla çok köklü ekincilik ve bahçecilik geleneğiydi.
Ahıska Türkleri için etnik azınlık veya topluluk kavramı kullanılabilir, çünkü Ahıska halkı
bugün 9 değişik devlete dağılmış olup herhangi bir arazi biriminde çoğunluğa sahip değildir.
Bundan başka bulundukları ülkelere ve coğrafyaya göre de etnik özellikler ve Türklük bilinci
belirli derecede değiştiği gibi buralarda Türklere yaklaşım da farklıdır. Örneğin Krasnodar
bölgesinde Rus Kazaklara arasında Türklerle ilgili olarak tarihten gelen önyargılar nedeniyle
buraya yerleşen Ahıskalılara karşı aşırı etnik ve ırkçı tepkiler ve açık ayırımcılık uzun süre devam
etmişti. Yoksa buradaki Ahıskalıların Türklük bilinci, Rostov veya diyelim ki Stavropol’daki
Ahıskalılardan çok farklı değildi. Ayrıca doğaldır ki tarihsel, coğrafi ve kültürel yakınlık
nedeniyle Azerbaycan’daki Ahıskalıların Türklük bilinci, Kazakistan’dakilerden çok daha derin
ve belirleyicidir. Ahıska’dan sürülmüş Terekeme nüfus, genellikle Kazakistan’da oturduğu için
Fergana olaylarından etkilenmemiş ve Sovyetler Birliği arazisine dağılmamıştır.
Genelde literatürde Ahıskalıların içinde Türklerin Terekemeleri farklı bir etnik kimlik
olarak değerlendirmeleri üzerinde durulmaz, oysa burada çok önemli bir nüans vardır. Çok
eskiden beri Ahıska bölgesindeki Terekemeler, kültürü açısından Osmanlılara ve dili itibariyle
Anadolu ağızlarına yakın Ahıskalılar için Çinçavat ifadesi kullanmışlardır. Burada çok eski ve
artık 18.-19. yüzyıllardan itibaren etnik veya kültürel etkisi pek belirsiz olan, ancak Osmanlı
öncesi dönemde oldukça derin etkisi olan Kıpçak mirasını da kaydetmek gerekiyor (Kırzıoğlu,
1992, s.278).6 Dolayısıyla sürgün halkın içinde Türk - Terekeme etnik farklılığı da dikkat
çekmektedir. Ahıskalı Türkler ve Ahıskalı Terekemeler ayrımı milliyet seviyesinde değil, etnik
kültür ve lehçe düzleminde önem taşır ve bu farklılık, Kars ve çevresindeki nüfus arasında da
görülmektedir. Etnolojik ve sosyolojik bağlamda araştırmacıların bu hususları göz ardı ettikleri
de dikkat çekmektedir. Özellikle lehçe özelliklerinin (örneğin fonetik, leksik özellikler, kişi adları
vb) ve antropolojik faktörün araştırılması etnik bilinç üzerine ipuçları verecektir.
Ahıska coğrafyasında Kıpçakların Oğuz Türkleri içinde erime süreci ise hala
araştırılmamış konudur. Kaydedelim ki Ahıskalılar arasında Sovyetler dağılana kadar Kıpçak tezi
bilinmiyordu ve yaşlılar bu kelimeyi bilmiyorlardı.
Sovyet döneminde bu sürgün halkın varlığından bazı araştırmacılar ve ilgili merciler
dışında Sovyet kamuoyunun haberi olmamıştır. Fergana olaylarından sonra medyada Türklerden
bahsetmek kaçınılmaz olunca Meskheti(ya) Türkleri ifadesi kısa sürede benimsenmişti. Bu ifade,
onların sürgünden önceki daimi ikamet yerlerine işaret etmekteydi, fakat halkın kendisi bölgeyi
Kırzıoğlu, F. Yukarı Kür ve Çoruh Boylarında Kıpçaklar: İlk Kıpçaklar ( M.Ö. VIII. – M.S. VI. yy) Ve Son Kıpçaklar
(1118 - 1195) İle Ortodoks Kıpçak Atabekler Hükümeti (1267 - 1578). Ahıska - Çıldır Eyaleti Tarihinden. Ankara:
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992, s.278.
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Ahıska olarak biliyordu, çünkü Meskheti(ya)’nın Osmanlıca karşılığı olan Ahıska’dır. Buna tepki
gösteren Gürcü şoven medyası böyle bir halk olmadığını iddia etmişlerdir. Halbuki bölgede
Ermeni, Kürt, Acar, Hemşinli, Urum, Molokan Ruslar oturdukları gibi Türklerin oturmuş olmaları
gayet doğaldı. Bu açıdan önemli bir sorun da Gürcülerin Meskh tezidir, çünkü bu halkın Osmanlı
döneminde (1578-1829) asimilasyon politikasıyla Müslüman olup Türkleşmiş olduğu bugün de
gündemdedir.
Eskiçağ Kartvel boyu olarak gösterilen Meskhler, Osmanlı dönemi ve bölgedeki etnik
durum bağlamında açıkça anakronizmdir. Gürcistan genelinde aydınlar ve halk arasında Meskh
konusu, pek yaygın olmayıp sadece siyasi manipülasyon ve propaganda taktiği olarak kalmıştır.
Ahıskalı yaşlıların bile Meskh ve Meskheti(ya) gibi adları bilmedikleri kaydedilmelidir, halk
edebiyatı örneklerinde, Osmanlı kaynaklarında da bu adlara rastlanmaz. Bölgede 250 yıl süren
Osmanlı idaresine rağmen resmi Osmanlı belgelerinde Meskh veya Meskheti(ya)
kaydedilmemiştir.
Ahıska’dan sürülen nüfusun önemli bir kısmını oluşturan Terekemeler için bu tez hiçbir
şekilde kabul edilemez. Ahıskalı sürgün yaşlıları Ahıska’dan bahsederken hem de Kafkas
diyorlardı ki, bu da tarih ve coğrafya bilincini ortaya koymaktadır. Bu yüzden sürgün Ahıskalılara
ilk dönemde Özbekler sıkça ‘Kepkes’ (Kafkas) demişlerdir, çünkü Türk kimliği arka planda
kalmıştır.
Öte yandan Ahıska’dan sürülen halkın, Türkleştirilmiş ve Müslüman edilmiş Gürcü Meksh
kökenli oldukları iddiasını ortaya atan Gürcü şovenlere, bölgeden sürülmüş Terekeme nüfusu bu
dışında tutuyorlar. Kuşku yok ki Meskh tezinin ortaya atılması ve Gürcülüğü ve Gürcü soyadı
kabul etmek şartıyla Ahıska’ya dönüş izni verilmesi gibi pazarlıklar, genelde sürülmüş halk içinde
etnik tepkilere yol açmaktaydı ve Ahıskalılar arasından az sayıda da olsa Müslüman Gürcü
(Meskh) olduklarını kabul edenlere halkın tepkisi oldukça negatif olmuştur.
Sonuç
Genelde SSCB dağılana kadar Ahıskalılarda Türklük bilinci etnik seviyede kalmıştı, çünkü
Demir Perde arkasında Türkiye ile temaslar yok derecesindeydi. Milli devlet, bayrak, edebi dil,
eğitim ve benzer olanaklar dışında kalan Ahıskalılarda Türklük etnik bilincinin gelişerek milli
bilince yükselmesi büyük sorundu.
Perestroyka ve Glasnost politikaları ile başlayan dışa açılmayla birlikte Ahıskalıların
Türkiye ve onun halkı konusunda daha fazla bilgi edinmeleri ve etkileşimin yoğunlaşması dolaylı
şekilde Türklük bilincini çok önemli boyutta artırmıştı. Şimdiki yoğun bilgi akışı ve çok yönlü
ilişkiler ortamında, özellikle de Türkiye’ye göçler sonucunda Türklük bilincinin etnik düzeyden
hızla milli düzeye yükseldiği söylenebilir.
Sovyet sonrası dönemde yeni cumhuriyetlerde Türkiye’nin Ahıskalılara yaklaşımı da etnik
faktörlerden bir haline gelmiştir. Türkiye yetkilileri, bu cumhuriyetlerde Ahıskalılar ile Özbek,
Kırgız gibi yerli halklar arasında fark koymadıklarında Ahıskalılar bunu haksızlık olarak
değerlendiriyorlar. SSCB dağıldıktan sonra başlayan göç ve Türkiye yönetiminin göçmen
Ahıskalılara yaklaşımı ve uygulamaları, aslında etnik bilinci doğrudan etkilese de, Türkiye devlet
ve millet olarak ön plandadır. Etnik bilinç, uzun süre Ahıska’daki köylere ve toprağa bağlıyken
şimdi daha çok Türklükle, manevi ve maddi değerlere, bayrak, devlet, dil, okul, ordu gibi
hususlarla ilişkilendirilmektedir.
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AHISKA TÜRKLERİNİN AYIPLI MAL TESLİMİNE KARŞI TKHK’NA GÖRE
KORUNMASI
PROTECTION OF MESKHETIAN TURKS AGAINST DELIVERY OF DEFECTIVE
GOODS PURSUANT TO THE CONSUMER PROTECTION LAW
Hayrunnisa ÖZDEMİR*
Özet
Bilindiği üzere Ahıska Türkleri ilimizde iskânlı göçmen yani yabancı statüsünde ikamet
etmektedirler. Ancak içinde bulundukları yabancı statülerinin dışında kendilerinin tüketici olarak
karşılaşacakları sorunların çözümünde milli hukuk olan Türk hukukuna tabidirler. Bu anlamda, Ahıska
Türkleri Kanun kapsamında tüketici sıfatına sahiptirler. Tüketici olmalarından dolayı kendileri de
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda bulunan haklara sahiptirler. Çalışmamızda öncelikle ayıplı
malın tanımı yapıldıktan sonra Kanunun sistematiğine uygun olarak bu duruma bağlanan haklara yer
verilmiştir. İlgili haklar kendilerine de uygulanacak olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununda
yer alan haklardır. Ayıplı mal teslimi ile ilgili haklar Türk Borçlar Kanununda da düzenlenmiştir. Ancak
özel ve yeni tarihli olması sebebiyle TKHK uygulama alanı bulacaktır. Gerçekten de, her iki Kanunda
düzenlenen haklar benzerdir. Ancak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda ayıplı maldan doğan
sorumluluğun tespiti ve şartları Türk Borçlar Kanunundan farklı düzenlenmiştir. Bu düzenleme Ahıska
Türklerine de diğer Türk vatandaşlarına uygulandığı gibi uygulanacaktır. Ayıplı bir mal alan tüketici,
öncelikle Tüketici Hakem heyeti daha sonra da Tüketici mahkemelerine başvurma gibi taleplere sahiptir.
Tüketicilerin haklarının tespitinde Yargıtay’ın kararlarına da yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Ayıp, Ayıplı mal, Ayıplı Mal Teslimi, Tüketici Hakem
Heyeti, Tüketici Mahkemeleri.
Abstract
As is known, Meskhetian Turks reside in our province as immigrants, i.e. foreigners. However, their
foreigner status aside, they are subject to national Turkish law in the resolution of the problems they may
encounter as consumers. In this sense, Meskhetian Turks are considered as consumers within the scope of
the Law. As consumers, they also entitled to the rights provided by the Consumer Protection Law. In this
study, first the defective goods are defined and then the related rights are given in accordance with the
system of Law. Related rights are the ones given under the Law No. 6502 on Consumer Protection, which
also apply to them. The rights related to the delivery of defective goods are also regulated in the Turkish
Code of Obligations. However, Consumer Protection Law shall have an application area as it is exclusive
and recent. The rights regulated in both laws are in fact similar. However, in the Consumer Protection Law,
determination and conditions of the liability arising from the defective goods are regulated differently from
the Turkish Code of Obligations. This regulation shall be applied to Meskhetian Turks same as other
Turkish citizens. A consumer, who has received a defective good, has the right to appeal to Consumer
Arbitration Committee first, and to Consumer Courts next. Decisions of the Supreme Court of Appeals are
also included in the determination of the rights of the consumers.
Key Words: Meskhetian Turks, Defect, Defective Goods, Delivery of Defective Goods, Consumer
Arbitration Committee, Consumer Courts.

Genel Açıklamalar
Madde 8 – (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek
ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması
nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da
*
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reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından
bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların
kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan
kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.
(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi
veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda
gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının
tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya
eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
I. Genel Olarak
Türk Borçlar Kanununda düzenlenmen Satım sözleşmesinde satıcının sorumluluklarından
biri olan ayıplı mal tesliminden doğan sorumluluk, Tüketicinin Korunması Kanunu ile bir sistem
değişikliğine uğramıştır. Türk Borçlar Kanununda satıma konu olan malda olmaması gereken
haller ile dürüstlük kuralı olması gereken hallerin yokluğunda satıcının sorumluluğu bağımsız bir
şekilde ayrıca düzenlenmiş iken TKHK m. 8’de satım konusu malın sözleşmeye aykırılığından
söz edilmiştir. TKHK’nun ayıplı mal teslimi ile ilgili hükümleri 25 Mayıs 1999 tarihli Tüketici
Malları Satım Sözleşmeleri ve İlgili Garantilerin Bazı Yönleri Hakkında 1999/44/AT sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesinin 99/AT/44 sayılı Yönerge’nin ilgili
maddelerinden esinlenerek TBK’da yer alan genel ayıptan sorumluluk hükümlerden farklı olarak
yeniden ele alınmıştır (Atamer/İnceoğlu, 2012, 8 vd ). Yönergede ve Viyana Satım Sözleşmesinde
yer alan sözleşmeye aykırılık prensibi burada da yer verilmiştir. Bu prensibe göre önemli olan
malların sözleşmede belirtilen şartlara uygun olmasıdır. Malların sözleşmeye uygunluğunun
tespiti için öncelikle sözleşmeye bakılır. Çünkü tarafların irade serbestîsi önemlidir. Eğer
sözleşmede malların uygunluğuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyorsa o zaman TKHK
m. 8’de belirtilen özelliklerin malda bulunması, malın sözleşmeye uygun olarak kabul edilmesi
için yeterlidir.
II.

TKHK’na Göre Ayıplı Mal Tesliminden Doğan Sorumluluğun Şartları

A.

Ayıplı Bir Malın Teslimi

TKHK’na göre ayıplı maldan dolayı sorumlu olunabilmesi için malın öncelikle teslim
edilmesi gerekir. Buradaki teslim deyiminden anlaşılması gereken, satıcının sözleşme konusu
malı tüketicinin fiili hâkimiyetine geçirerek onun “ doğrudan zilyet” kılınması gerekir (Gümüş,
2012, 59; Yavuz, 2013, 47; Aral/Ayrancı, 2012, 79; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, 72
vd.).TKHK. m. 8/I’de de, “..tüketiciye teslim anında” ifadelerine yer verilmiştir. Ayıptan doğan
sorumluluğun doğması için malın mutlaka teslimi gerekir.
TKHK’na göre sözleşmeye uygun olarak teslim edilen malın sözleşmede kararlaştırılan
niteliklere sahip olmaması durumunda mal sözleşmeye aykırı olacağı için satıcının sorumluluğu
söz konusudur. Aslında genel hüküm olan TBK’da düzenlenen hüküm ile TKHK arasında çok
fazla bir fark bulunmamaktadır. TBK’da teslim edilen malın ayıplı olması durumu TBK. m.
219’da, “ Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması
sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım
amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli
ölçüde azaltan maddî, hukukî ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı,
ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumlu olur” hükmü ile üst başlık olarak esasa

AHISKA TÜRKLERİNİN AYIPLI MAL TESLİMİNE KARŞI TKHK’NA GÖRE KORUNMASI • | • 205

sebebiyet teşkil eden iki somut olay söz konusudur. Bunlardan ilki, satım konusu malda satıcının
alıcıya vaad ettiği niteliklerin eksikliği, diğeri ise satım konusu malda bulunması gereken lüzumlu
niteliklerin yokluğu bunun sonucu olarak da mutad kullanım değerini azaltan maddî, ekonomik
veya hukukî ayıplardır (Aral/Ayrancı, 104; Yavuz, 60 vd; Şahiniz, Ankara 2008, 44 vd) 1.
Buradan hareketle denilebilir ki, TBK. m. 219/I’de ayıp iki şekilde ortaya çıkar. Bunlardan ilki,
Kanun maddesinin ilk cümlesinde yer alan, “Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği
niteliklerin satılanda bulunmaması” ile satıcının vaad ettiği niteliklerin yokluğu, ikinci olarak
ortada bir nitelik bildirimi yer almasa bile, “satılanın değerini veya alıcının ondan beklediği
faydaları ortadan kaldıran veya önemli derecede azaltan bir maddi, hukukî ve ekonomik nitelik
eksikliğine veya niteliği etkileyen nicelik eksikliğine sahipse satıcı sorumlu olduğu bir ayıbın
varlığı söz konusu olur” burada da gerekli niteliklerin yokluğu söz konusu olur. Kanunun madde
metninde, daha sonra garanti edilen malda yer alan ayıbın geniş anlamda düzenlenmesi yer
almaktadır. Taraflar arasında yapılan sözleşmede malın ayıplı olması durumunda sözleşme gereği
gibi ifa edilmemiştir. Malın ayıplı olmasında; malda olması gereken ile vaat edilen niteliklerin az
veya olmaması gereken niteliklerin daha çok olması söz konusudur. TBK’da yer alan bu iki türlü
ayıp TKHK’da da aynen benimsenmiştir (Aydoğdu, Murat, Milli Şerh, 2016, 191 vd; Eren, 2015,
102 vd.).
Türk Borçlar Kanununda olduğu gibi TKHK m.8/I’de “Ayıplı mal, tüketiciye teslimi
anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif
olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.”
tanımında yer verilmiştir. Burada da TBK’da olduğu gibi ayıbın malın teslimi anında olması
gerekir. Birinci cümlede zikir ve vaad edilen unsurlara takip eden kısımda ise lüzumlu
vasıflardaki eksikliklere yer verilmiştir. TKHK m. 8/I’de verilen tanımda, “..taraflarca
kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması..” tanımında da sözleşmeye konu olan
malda satıcının zikir ve vaad edilen niteliklerin yokluğuna yer verilmiştir. Numune ve model
üzerine satımlarda satıcının gösterdiği örnekler üzerinde tarafların mutabık kalmaları durumunda
geriye kalan malın ifası da sözleşmenin başında gösterilen numune ve modele göre gerçekleşir.
Türk Borçlar Kanununda m. 247 düzenlenen numune üzerine satımda ise 2, tarafların satım
konusu mal için numune üzerinde ayrı bir belirleme yapmaları söz konusudur. Numune üzerine
gerçekleştirilen satış, şarta bağlı bir satış olmayıp, fakat numuneye uygunluğun sözleşmenin
konusuna dâhil olduğu olağan bir satıştır (Gümüş, 224; Yavuz, Özel Hükümler, 209; Tandoğan,
I/1, 292).
A.

Zikir ve Vaad Edilen Niteliklerin Yokluğu

Satıcının vaadi denildiğinde, anlaşılacak olan satım konusu malın belli özelliklere sahip
olması, bazı özelliklere de sahip olmamasının satıcı tarafında alıcıya karşı bildirilmesidir
(Tandoğan, I/1,165; Aral/Ayrancı, 106; Şahiniz, 52-54; Yavuz, 65; Giger, 2011, PN. 6 Art. 197
OR). İlkinde pozitif ikincisinde ise negatif bir vaad söz konusudur. Satıcı malı için her söylediği
niteliklerden sorumlu değildir. Satıcının vaadi öncelikle ciddi, objektif bir şekilde tespit edilebilir
nitelikte olmalıdır. Satıcının malı için söylediği (Kar gibi yıkar, Muhteşem Dizayn) gibi abartılı
“ BK. m. 194 (TBK. m. 219) hükmüne göre, satıcı alıcıya karşı satılan maddî ya da hukukî bir nedenden ötürü değerini
veya işe yararlılığını ortadan kaldıran ya da önemli ölçüde azaltan bozuklukların (ayıpların) bulunmamasından ya da
varlığını vaad ettiği niteliklerden sorumludur” (Y. 3. HD., T. 02.10.2000, E. 10178/10425 K, Zevkliler, A/Aydoğdu,
M., Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2005, 959).
2 TBK. m. 207 “ Örnek üzerine satış, tarafların sözleşmenin konusu olan malın alıcıya veya üçüncü bir kişiye bırakılan
bir örneğe ya da tespit ettikleri bir mala uygun olması üzerinde anlaşmalarıyla yapılan satıştır”.
1
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ifadeler vaad olarak değerlendirilemezler.
Satıcının vaadi ile bağlı olabilmesi için alıcının, makul bir kişi olarak malın niteliklerini
somut şartlar altında değerlendirmesi gerekmektedir. Malların uygunluğunun tespitinde,
tarafların satım konusu malı alabilecek ekonomik durumları ve malın fiyatının göz önünde
bulundurulması gerekir.
TKHK m. 8/II’de yer alan “Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda,
internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını
taşımayan; satıcı tarafından bildirilen …..mallar da ayıplı olarak kabul edilir.” düzenlemesinde
de satıcının malın ambalajında ve her türlü tanıtım fiilinde yer verdiği hususların ve teknik olarak
zaten taşıması gereken niteliklerin olmaması durumları da vaad edilen niteliklerin yokluğuna
karine teşkil eder. Burada satıcının bildirdiği hususların olmaması halinde doğrudan mal ayıplı
sayılır.
Satıcı malındaki özelliği kendisi için anonim olan kamuya bildirmektedir. Bildirmiş olduğu
bu özelliklerin de malda var olduğunu vaad etmektedir. Bundan dolayıdır ki bildirilen nitelikler
söz konu malda bulunmazsa doğrudan mal ayıplı sayılır3. Bunların yanı sıra aynı zamanda kanun
maddesinde geçen “ satıcı tarafından bildirilen” tabirinden de anlaşılacağı üzere satıcının
belirttiği her türlü niteliklerin yine satım konusu malda bulunmaması ayıp teşkil edecektir.
Satıcının malda olan nitelikleri hangi yollarla ve nerede tüketiciye bildirdiğinin herhangi bir
önemi yoktur (Aydoğdu, 192).
6502 sayılı kanunla birlikte, satıcının reklam ve ilanlarda belirttiği niteliklere aykırılık da
“zikir ve vaad edilen niteliklere” dâhil edilmişlerdir. Burada her nitelik zikir ve vaad edilen nitelik
sayılmayacaktır. Bu durumun tespitinde reklam ve ilanlardaki her nitelik vaadi değil sadece
ciddiye alınabilecek beyanlar nitelik vaadinin kapsamına girerler (İnceoğlu, 159-160;
Atamer/Baş, 24; Gümüş, 89; Cumalıoğlu, 2014, C. 9, 26-27)
Tüketici reklamda geçen nitelik açıklamasının ciddi olmadığını abartı içerdiğini somut
olayın şartlarına göre dürüstlük kuralı çerçevesinde yapacağı bir değerlendirme ile anlayabilecek
durumda ise satıcı, üretici ve ithalatçı için ayıplı maldan doğan sorumluluk söz konusu olmaz
(Gümüş, 89; Atamer/Baş, 24). Malın sahip olduğu belirtilen malın ambalajında, etiketinde,
tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da “münhasıran” fiilen satışı yapan satıcı ya da üreticinin
veya ithalatçının yapmış olduğu reklam ve ilanlarda yer alması yeterlidir.
Bunların yanı sıra yine TKHK m. 8/II’de, “satıcı tarafından bildirilen” niteliklerin satılan
malda bulunmaması durumunda satıcı sorumlu olacaktır. Bu düzenleme satıcının ile vasıf vaadi
şeklindeki irade açıklamasına burada da yer verilmiştir. Türk Borçlar Hukukunda “vaat” doktrin
tarafından daha ziyade satıcının alacaklıya karşı tek taraflı satım konusu mala ilişkin ifadeleridir
(Akikol, 2008, PN. 228, 229). Satıcının vaad ettiği nitelikler söz konusu malda bulunmazsa,
sözleşme geçerli olsa da mal ayıplıdır. Vaadin konusu, sözleşmenin kurulduğu veya en geç
hasarın geçtiği anda belirlenmiş olması gerekir 4. Getirilen bu zamana ilişkin sınırlama, malın
sözleşmeye uygunluğu ve ücret hasarının alıcıya geçişi ile ilgilidir.
B.

Lüzumlu Vasıfların Yokluğu

Satım konusu malın niteliği, onun değeri ve olağan kullanım elverişliliğine önemli bir

“ Tanıtıcı broşürlerde ve katalogda aracın yakıt tüketiminin yanlış verilmesi halinde zikredilen vasıflarda ayıp
olduğuna karar verilmiştir” (HGK T. 05.11.2003, E. 2003/13-622, K. 2003/622, ET. 13.12.2016.
4 BGE 122 III 426 (428).
3
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şekilde bağlıdır. Malın satıcı tarafından, başta öngörülen niteliklerinin satım konusu malda eksik
olması ile alıcının doğruluk ve dürüstlük kurallarına göre söz konusu maldan beklemeye hakkı
olduğu nitelikler birbirinden ayrılır (Akikol, 2008, 156). Bundan dolayıdır ki, ayıp müessesi
malın garanti edilmiş veya öngörülmüş niteliklerinin eksikliği olarak tanımlanır (Akikol, 156;
Honsell, 2011, 78-79; Tandoğan, I/1, 112; Edis, 1963, 11; Yavuz, 12; Gümüş, 82; Aral/Ayrancı,
109-110; Yavuz, Özel Hükümler, 69-70; Giger, Art. 197-210; Şahiniz, 28).
Taraflarca malın niteliği kararlaştırılmış olabilir. Kararlaştırılan niteliğin eksikliği malın
değerini ve mutad kullanım şeklini etkiler. Ancak satıcı çoğu defa satılanın belli bir niteliğinin
bulunduğunu veya bazı eksikliklerin bulunmadığını beyan etmez. Bununla beraber satılan şeyin
satımdan beklenen gayeyi temin edecek vasıfları taşıması ticarî doğruluk icabıdır (Tandoğan, I/1,
167). TBK. m. 219/I anlamında bunlara “gerekli nitelikler” adı verilir. Buradan hareketle TBK.
m. 219/I’de anılan gerekli nitelikten, işlem hayatındaki telakkilere ve satıcı tarafından
sözleşmenin kurulduğu anda bilinen veya bilinebilir olan alıcının bireysel menfaatlerine göre,
eşyanın kullanım elverişliliğine veya değerine etki eden satılana ilişkin bütün özellikler anlaşılır
(Giger, 2011, PN. 34, Art. 197 OR; Gümüş, 2012, 82).
TKHK m. 8/II’de “… teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğine aykırı olan TKHK m.
8/II c. 2’de belirtilen “teknik düzenlemesinde tespit edilen” ifadesinden hareketle yine aynı
Kanunun 3/j bendine göre, “29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımı” ifade edeceği belirtilmiştir. Buna
göre teknik düzenleme; “ Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri, işleme
ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve
uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından bir veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu
olan her türlü düzenlemeyi” ifade eder. Tanıma göre uyulması gereken her türlü düzenleme teknik
düzenlemedir. Bu anlamda, TSE tarafından ilan edilen mecburi standartların teknik düzenleme
kapsamında uyulması zorunluluğu bulunmaktadır (Aslan, 2014, 129; Aydoğdu, 2016, 220).
Bunların yanı sıra bir de uyulması zorunlu standartlar vardır. Bu standartlar 4703 sayılı Kanun da
belirtilmiştir. Buna göre, m. 3/i’de “ Standart; üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş
bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını
amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri,
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk
değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan
düzenlemeyi” ifade eder. Buradan, standart ihtiyari standardı, teknik düzenleme ise, her türlü
zorunlu standardı ifade eder (Aydoğdu, 2016, 220. İhtiyari standartlar genelde satıcı veya
sağlayıcı tarafından bildirilirken zorunlu standartlar satıcı tarafından bildirilmese bile bir malda
olması gereken unsurdur. Ayıptan doğan sorumlulukta lüzumlu vasıfların yokluğu kısmını teşkil
eder (Aydoğdu, 2016, 221). Zorunlu olmayan unsurlar ise, vaadedilen nitelik eksikliğini
oluşturur. Türk standartları Enstitüsüne göre, 14000 adetten fazla zorunlu standart bulunmaktadır.
Zorunlu standart malda olması gereken nitelikleri oluşturmaktadır. Buna göre, TSE 5 m. 1/II ve
IV’e göre, “ Yalnız TSE tarafından kabul edilen standartlarına, “Türk standardı” adı verilir. Bu
standartlar, ihtiyari olup; standardın ilgili olduğu Bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir
standardın mecburi kılınabilmesi için “ Türk standardı olması şarttır. Mecburi sayılan
standartlar Resmi Gazetede yayınlanır”. Buradan hareketle denilebilir ki, yabancı standartlar
ancak ihtiyari standart olabilirler. Örnek, İSO 9000- 900 1 . Bu tür standartlar mecburi hale
getirilemez. Bu yabancı standartlar ancak Resmi Gazetede yayınlanmışlarsa mecburi standart
5
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unsurunu kazanırlar. Bu kazanılan zorunluluk sonrası malda bulunması gereken lüzumlu vasıf
halini alırlar. Bunların satım sözleşmesine konu olan malda olmaması durumunda mal ayıplı
sayılır (Aydoğdu, 2016, 221). Ayrıca ilgili Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ile hangi mallarda
TSE standardının aranacağı da belirtilmektedir 6. 4703 sayılı kanunda düzenlenen bir ürüne ait
olması gereken mecburi standardın olmaması durumlarında mal TKHK m. 8/II gereğince
ayıplıdır. Ayrıca yine bu madde gereği satıcı, üretici veya ithalatçı müteselsilen sorumludur (m.
11/II, c. 2).
Aynı zamanda TKHK. m. 76/IV fıkrasına göre, “Bakanlık sorumlu olduğu tüketici
ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre yerine getirmekle görevlidir.” hükmü de yer
almıştır. Bu düzenlemelere paralel başka bir düzenleme ise, TKHK. m. 81/II’e göre, “Test ve
muayene sonuçlarının ilgili idari ve teknik düzenlemesine aykırı çıkması hâlinde buna ilişkin tüm
giderler üretici veya ithalatçıdan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri bütçeye gelir kaydedilir”
hükümleri teknik düzenleme ile ilgilidir. Bu düzenlemeler sonrası bir malın teknik bir
düzenlemesi bulunuyorsa, mal burada yer alan niteliklere sahip olmalıdır. Aksi takdirde, satın
alınan otomobil ayıplı sayılır.
Satım sözleşmesinde malın ayıplı olabilmesi için gerekli olan unsurlardan biri olan satılan
malda bulunması gereken “lüzumlu vasıfların yokluğu” unsurunun yeni TKHK’daki görünümü
“Muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan”, mallar ayıplıdır. Malda zaten var
olması gereken niteliklerin olmaması durumu lüzumlu niteliklerin yokluğuna karşılık gelir.
Örneğin, Düdüklü tencerenin kapağının kapanmıyor olması, saç kurutma makinesinin ısınmaması
vb.
Bu ölçüt sadece bu fıkra için uygulanır. Diğer fıkralarda geçerli değildir. Bu durum kanun
maddesinde, “tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi,
ekonomik ve hukukî eksiklikler içeren mallar “ ayıplı sayılır. Satılan malın yapısında bulunan ve
kullanım amacının gerçekleşmesini ortadan kaldıran ya da kısıtlayan bu eksiklikler çeşitli
şekillerde ortaya çıkabilir. Meselâ, vites kutusunun bozuk olması, arabanın renginde ton farkının
bulunması ve saatte … km gider vaadine aykırı olarak arabanın beklenen hızı yapamaması, o ana
kadar yapılan km’nin silinmesi veya azaltılması, az yakıt kullandığı iddia edilen arabanın aksine
çok yakıt kullanması yeni olduğu söylenen otomobilin kullanılmış olması, otomobilin motor ve
şanzımanının arızalı olması örnek gösterilebilir.
Satıcının bu tür ayıplardan sorumlu olması için ayriyeten vaad etmesine ve ya zikretmesine
gerek yoktur. Bu tür ayıplar malın teknik düzenlemesinde tespit edilen ve doğal olarak bulunması
gerektiği halde bulunmayan veya bulunmadığı zaman tüketicinin ondan beklediği yararları
azaltan veya ortadan kaldıran ayıplardır. Bundan dolayıdır ki, satıcı vaad etmemiş olsa da bu tür
ayıplardan sorumludur (Aydoğdu, 2016, 196; Eren, 2015 103-104). Örneğin, dizüstü bilgisayarın
hiç açılmaması, otomobilin hava yastıklarının açılmaması.
C.

Ayıp Çeşitleri

Satım konusu maldaki vaat edilen veya olması gereken cismani veya hukukî niteliklerin
malda olmaması, var olmasının malın kullanım değerini azaltması veya ortadan kaldırması
durumları, maddî, hukukî ve ekonomik ayıp olarak üçe ayrılır. Ayıp kavramının bu şekilde alt
6
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kavramlara ayrılmasının sebebi, alacaklının satım konusu maldaki eksikliklere karşı uygun davayı
açıp dava için gerekli materyalleri toplayabilmek için bu ayrım söz konusu olmuştur. Ayıbın
tespitinde, ayıbın türü rol oynamayıp sadece sözleşmede kararlaştırılan niteliklerin güven
kuralları gereği somut olayda teslim edilen malda olmamasıdır (Giger, PN. 61, Art. 197 OR;
Honsell, PN. 2, Art. 197)7.
1.

Maddî Ayıp

Mal ya da hizmet edinilirken belirli amaçlar doğrultusunda hareket edilir. Bu sebeple
edinilen mal ya da hizmetin kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirecek niteliklere sahip
olması gerekir. Satılanın fiziki yapısında bulunan eksikliklerin onun kullanımına engel olması
halinde satılanda maddî ayıpların var olduğu varsayılır (Giger, 2011, PN. 62, Art 197; Tandoğan,
I/1, 1988, 165; Aral/Ayrancı, 2012,105; Gümüş, 2012, 86; Yavuz, 2013, 61; Şahiniz, 2008, 48).
Maddî ayıp kavramından, hem Borçlar Kanununun 219’üncü maddesinin birinci fıkrasında hem
de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun da bahsedilmiştir. Fakat bu maddelerde maddî
ayıbın ne anlama geldiği tanımlanmamıştır8. Öğretide ise maddî ayıp tanımlanmıştır.
Satılan malın yapısında bulunan ve kullanım amacının gerçekleşmesini ortadan kaldıran ya
da kısıtlayan bu eksiklikler çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Meselâ, malın yırtık, kırık, lekeli
olması, yeni olduğu söylenen otomobilin kullanılmış olması, otomobilin motor ve şanzımanının
arızalı olması9, ceviz denilen mobilyanın çam olması, buzdolabının soğutmaması birer maddî ayıp
teşkil eder (Edis,1963, 13; Tandoğan, I/1, 1988, 168; Aslan, 2014, 109). Maddî ayıp, ayıplı ifadan
doğan sorumluluk hukukunun temel uygulama sahasını oluşturur. Bu bakımdan Türk Borçlar
Kanununun 219 vd. maddeleri, maddî ayıp kavramı esas alınarak düzenlenmiştir (Arbek, 2005,
165). Satılandaki maddî ayıp, eşyanın tamamına ilişkin olabileceği gibi eşyayı oluşturan
parçaların birine veya bir kaçına ilişkin de olabilir (Arbek, 2005, 165). Günümüzde, birden fazla
parçanın bir araya getirilmesi ile oluşturulan maddî ayıplar, genellikle o malın bir parçasına
ilişkindir. Meselâ bir otomobildeki arıza, otomobili oluşturan bütün parçalarda değil, genellikle
belirli bir parçasına veya parçalarına meselâ fren sistemine veya debriyaj balatalarına ilişkin
olabilir10.
2. Hukukî Ayıp
Kanun koyucu hukukî ayıbı hem TKHK’da hem de Türk Borçlar Kanununun 219.
maddesinde de yer vermiştir. Ancak anılan maddelerde hukukî ayıptan ne anlaşılacağı
düzenlenmemiştir. Öğreti hukukî ayıbı, “satım konusundan alıcının yararlanmasını veya tasarruf
etmesini engelleyen ya da bu olanağı azaltan veya ortadan kaldıran, özel veya kamu hukuku
7

BGE 114 II 239, 244.
Öğretide, maddî ayıpların tayin ve tespiti kolay olduğu için kanun koyucunun bu tarifi yapmadığı belirtilmektedir (
bkz. Edis, 13).
9 “Somut olayda; “0 km” de alınan aracın, tüketiciye tesliminden önce tespit edilerek program yüklemesi yoluyla
giderilmeye çalışılan, üretim arızası olduğu halde tüketiciye satılıp, teslim edildiği; motor kontrol ve şanzıman kontrol
ünitesinde yaşanan problemler nedeniyle motor ECU’suna iki kere program yüklendiği, program yüklemelerine ve bir
çok kez tamir edilmesine karşın arızaların giderilememesi üzerine de, hem motor kontrol hem de şanzıman ünitelerinin
tamamen değiştirildiği; yapılan onarımlar sonucu arızaların giderilmiş olduğu; ancak bu arızaların giderilmesi
amacıyla aracın bir çok parçası değiştirilip, böylece aracın orijinal halini kaybettiği gibi, tüketicinin araca duyduğu
güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı sağlayamadığı, daha baştan değişiklik talebi iletilmesine karşın,
yasal zorunluluğa rağmen davalı yanın bu istemi yerine getirmediği, tüketicinin bu şekilde aracı değer düşüklüğüne
ilişkin zararı giderilerek de olsa kullanmaya zorlanamayacağı, belirgindir.” (YHGK, T. 01.07.2009, E. 2009/4-246,
K. 2009/297, Kazancı Otomasyon).
10 “Aracın fren ön disklerinin ve balatalarının arızalı olması”, YHGK. E. 2004/4-84, K. 2004/99,
T.25.2.2004; Y. 4HD. E.2003/7048, K.2003/9167, T.4.7.2003; Y.4.HD. E.2003/2565, K.2003/7518, 47.
8
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kaynaklı yasaklamalar veya sınırlamalardan doğan eksikliklerdir” şeklinde tanımlamıştır
(Edis,1963, 14; Yavuz, 2013, 62; Aral/Ayrancı, 2012,106; Tandoğan, I/1, 1988,168; Giger, 2011,
PN. 63, Art. 163 OR 11. Hukukî ayıp söz konusu olduğunda, satılanda maddî anlamda bir özür
yoktur, bilakis mal ya da hizmet, maddî yönden eksiksizdir. Ancak alıcının satılandan
yararlanmasını engelleyen, herkes için bağlayıcı, objektif hukuk kurallarından kaynaklanan bazı
sınırlamalar söz konusudur12.
Hukukî ayıpların belirlenmesi ve ne gibi durumların hukukî ayıbı oluşturacağı maddî
ayıplarda olduğu gibi kolay değildir. Özellikle “zapt” halleri ile karışıklıklar çıkması nedeniyle
güçlük arz eder (Edis, 1963, 14; Tandoğan, I/1, 1988,168). Ancak zapt ve hukukî ayıp halleri ayırt
edilmeleri güç olmakla beraber mahiyetleri itibariyle birbirlerinden tamamen farklıdırlar (Edis,
1963, 15).
Zapta karşı tekeffül üçüncü şahısların, özellikle bir ayni hakka (üstün bir hakka) dayanarak
satılana el koyması veya alıcının satılandan yararlanmasını engellemesi olduğu halde, satılandan
alıcının objektif bir hukuk kuralı sebebiyle yararlanamaması hukukî ayıbı meydana getirmektedir
(Aral/Ayrancı, 2012, 96; Giger, 2011, PN. 20, Art. 192 OR; Honsell, 2011, PN. 2 Art. 192 OR)13.
Alıcının satılanın mülkiyetini bazı kısıtlamalarla kazandığı veya kaybetme tehlikesi bulunduğu
durumlarda zapt tehlikesi vardır. Üçüncü kişinin satılanın mülkiyetini iddia ettiği (istihkak
iddiasında bulunduğu) ya da satılan üzerinde alıcının hakkına nazaran tercih edilir nitelikte (sınırlı
aynî hak ya da şerh edilmiş kişisel hak) hak iddiasında bulunduğu durumlarda zapta karşı tekeffül
hükümleri uygulanır (Yavuz, 2013,63 (TBK m. 214 vd.). Hukukî ayıpta ise, üçüncü şahsın sahip
olduğu bir haktan kaynaklanan eksiklikler değil, satılandan faydalanmayı veya onu kullanmayı
sınırlandıran hukukî eksiklikler söz konusudur (Aslan, 2014,110). Meselâ satılan malın çalıntı
mal olması veya malın üzerinde haciz olması14 hallerinde hukukî ayıp değil zapt söz konusudur.
Satılan malın hukuka aykırı bir marka taşıması, başka birisine ait bir sınai veya telif hakkını ihlal
etmesi, resmi mercilerce konulan güvenlik kurallarına uymaması gibi haller de hukukî ayıba
örnek olarak gösterilebilir (Tandoğan, I/1, 169; Edis, 62).
Hukukî ayıbın söz konusu olduğu haller ise, meselâ, kullanımı yasak olan ilaç ya da bir
kimyasal maddenin, kullanımının serbest olduğu belirtilerek satılması; telefon idaresi tarafından
kabul edilmiş standart ve özelliklere uymayan, dolayısıyla bağlantısı yapılamayacak bir telefon
görüşme aracının satılması, başkasına ait bir markayı haksız yere kullanarak piyasaya sürülen bir
malın satılması; satılan bir otomobile, gümrük idaresinde el konulması (Tandoğan, I/1, 1988,
170), arsanın yapım izninin olmaması 15, tekrar inşa etme yasağının olması16 yapılan binanın resmî
kurallara uygun olmamasından dolayı kullanılamaması 17 yurtdışından gelen makinenin iç hukuka
Yargıtay bir kararında, “Hukuki bozukluk, satım sözleşmesinin yerine getirilmesi için geçirilen hakkın objektif bir
hukuk kuralının varlığı yüzünden sakatlanmış bulunması, satılanın objektif bir hukuk kuralı sebebiyle kararlaştırılan
amaca hizmet edememesidir. Diğer söyleyişle, satılanın değerine ve ondan beklenen ve ondan beklenen yararlara
etkide bulunan ve objektif hukukun koyduğu bir takım sınırlama ve yasaklamalardan doğan eksiklikler hukukî
bozukluktur” diyerek hukukî ayıbı tanımlamıştır. Bkz. Y. 13HD. T. 07. 05. 1981, E. 3498 / 1942 K., Karahasan, 115;
“Afete maruz bölgede bulunana taşınmazı satmış olan belediye, hukukî ayıp sebebiyle alıcıya karşı sorumludur” Y.
13. HD., T. 10.03.2010, E. 7538/2990 K.
12 “Davalı tarafından davacıya satılan battaniyelere Ürdün gümrüğünce el konulmuştur. O halde satılan malların
hukukî olarak ayıplı olduğunun kabulü gerekir” ( YHGK. T. 24.01.2007, E. 25/21 K, Yavuz, 213).
13 “ Satıcı, varlığını bilmese bile sattığı şeyin hukuksal ayıbını, satış sözleşmesi yapmakla alıcıya karşı yüklenmiş olur”
( Y. 13. HD., E. 05.06.1978 T, E. 1693/ 2631).
14 Yargıtay, hacizli bir malın satılması halinde, satılanın ayıplı olduğunu belirtmiş olmakla birlikte, bu durum üçüncü
kişiye zapt yetkisi verdiğinden hukukî ayıp olarak kabul edilemez. Aynı görüş, Tandoğan, I/1, 171; Aslan, 110.
15 BGE 98 II 197 E. 4.
16 BGE 91 II 275.
17 BGE 60 II 436.
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uygun olmaması18 veya sipariş edilen kalemlerin patent ihlallerinden dolayı kullanılamaması
halleri hukukî ayıba örnek olarak gösterilebilir.
3. Ekonomik Ayıp
Kanun koyucu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda gerçekleştirdiği değişiklikle TBK. m.
219. maddesinde maddî ve hukukî ayıpların yanında ekonomik ayıbı da düzenleme altına almıştır.
Bununla beraber, satıcının ekonomik ayıplardan sorumluluğunun kapsamı açısından hangi
nitelikteki vasıf eksikliklerinin ekonomik ayıp sayılacağı konusunda fikir birliği yoktur 19.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, ekonomik ayıp kavramına kanun hükmünde yer
vermiş olmasıyla tüketici hukuku açısından ekonomik ayıbın niteliği konusunda açıklık
sağlanmıştır. Buna göre, “sadece belirtilen ya da söz verilen ekonomik niteliklerin değil, lüzumlu
ekonomik niteliklerdeki eksiklikler halinde de ekonomik ayıp” söz konusu olacaktır. Bu durumda
TKHK tüketici açısından, ayıp kavramını genişletmiş olmaktadır (Tandoğan, I/1, 1988, 168; Edis,
1963, 18; Zevkliler/Aydoğdu, 2005, 109; Aral/Ayrancı, 2012, 106; Yavuz, 2013, 61; Şahiniz,
2008, 48).
Ekonomik ayıp söz konusu olduğunda, bunlar alıcının maldan beklediği yararlanma ve
kullanma olanağını azaltan, kullanma olanağı bulunsa da malın ekonomik değerini düşüren
eksikliklerdir (Edis, 1963,17; Aral/Ayrancı, 2012,113). Yine ekonomik ayıp, özelikle satılan
şeyin verimi, getirdiği kârı, vergiden muaf olması gibi ekonomik niteliklerinin eksik olmasıdır
(Tandoğan, I/1, 1988, 164;Giger, 2011, PN. 63, Art. 197; Gauch, 2014, 1358; Honsell, BSK,
2011, PN. 2, Art. 197; Akikol, 2008, 60). Meselâ, kullanılmış otomobilin o zamana kadar, daha
çok kilometre yaptığı halde, daha az yaptığının veya kaza yapmış olduğu halde yapmamış
olduğunun belirtilmesi gibi durumlar ekonomik ayıp oluşturur. Saatte beş yüz kilogram tahıl
öğüttüğü belirtilen makinenin üç yüz elli kilogram öğütmesi, saatte yüz altmış kilometre hız
yaptığı söylenen aracın yüz on kilometrenin üstüne çıkamaması (Zevkliler/Aydoğdu, 2005, 109).;
aracın katalogda belirtilen oranın %100’ünden daha fazla yakıt yakması 20; takılan protezin
verimli çalışmaması21; az miktarda elektrik tükettiği belirtilen aracın çok elektrik tüketmesi, az
yakıt tükettiği belirtilen aracın çok yakıt tüketmesi; bulaşık makinesinin bulaşıkları yeteri kadar
temizleyememesi22 gibi durumlar da ekonomik ayıbı oluşturur. Bilgisayar programlarında
bulunan ayıplar daha çok ekonomik (verimi azaltan) ayıplardır. Programdaki fonksiyon
bozukluğu, program uyumsuzluğu, kapasite uygunsuzluğu, hesaplama hızının düşüklüğü,
programın virüslü olması, tasarım bozuklukları gibi hallerde bilgisayar programlarında meydana
gelen ekonomik ayıplara örnek oluşturur (Zevkliler/Aydoğdu, 2005, 109).
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8/III fıkrasında, ifanın geç yapılması ve
montaj hatalarının sözleşmeye aykırılık anlamına geldiği ve madde başlığı “ayıplı mal” olduğu
için ayıplı ifa gibi değerlendirilmesi gereği kabul edilmiştir(Aydoğdu, 2016, 211; Gümüş, 2012,
91; Cumalıoğlu, 2014, 20-29). Burada geç ifanın ayıplı ifa sayılmasından çok ayıplı ifa
hükümlerine tabi olması daha düzenleniş amacına daha uygundur (Cumalıoğlu, 2014, 23).
TKHK m. 8/III, “Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde
teslim edilmemesi..” hükmüne yer verilmiştir. Burada sözleşmeye konu olan ifa belirlenen
18

BGE 95 II 122.
Bazılarına göre, sadece zikir ve vaat edilen niteliklerin eksikliği, bazılarına göre ise, hem zikir ve vaat edilen hem de
lüzumlu niteliklerin eksikliği halinde satıcının sorumlu tutulması gerekmektedir. Bkz. Tandoğan, I/1, 168; Edis,17.
20 Y.13 HD. E.1999/10190, K.2000/405, T.31.1.2000, Zevkliler/Aydoğdu, 1081.
21 Y.13 HD. E.2000/123, K.2000/2521, T.16.3.2001, Zevkliler/Aydoğdu, 1061.
22 Y.13 HD. E. 314 /334, T. 24.12.1997, Zevkliler/Aydoğdu, 957-958.
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zamanda teslim edilmezse bu durumda ayıplı ifaya ilişkin hükümlerin uygulanacağına yer
verilmiştir. Kanun koyucu burada, teslim için belirli vade kararlaştırılmış tüketici sözleşmelerinde
ayıplı ifa ile temerrüt hükümlerini aynı kefeye koymuştur (Gümüş, 2012, 91; Cumalıoğlu, 2014,
23; Aydoğdu, 2016, 211). Buradan hareketle sözleşmede kararlaştırılan edimin hiç teslim
edilmemesi durumunda sözleşmeye aykırılık söz konusu iken sözleşmede belli vade olduğu
hallerde edimin geç ifa edilmesi ayıplı ifa hükümlerine tabi olacaktır.
TKHK m. 8/III’de ayrıca Avrupa Birliği Direktifinde yer alan ve Avrupa’da IKEA mobilya
mağazasının daha ucuza mal satabilmek amacıyla geliştirdiği tüketicinin montaj yapma şartını
taşıyan sözleşmelerinde meydana gelen sorunlar karşısında böyle bir hükme ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre, “..montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği
durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın
montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık
veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.”
düzenlemesi yer almıştır. Bu düzenlemeye göre, ayıbın malın teslim anına göre belirlenmesi
kuralına bir istisna getirilmiştir. Çünkü burada malın montaj edilmeden teslim edilmesi ve
montajın da satıcı veya sorumluluğu altında bulunan kişiler tarafından gerçekleştirildiği hallerde
teslim sonrasında, montaj aşamasında ortaya çıkan sorunlar da ayıp kavramı içinde
değerlendirilmişlerdir. Satın alınan malın montajı yetkili servis eliyle hatalı olarak
gerçekleştirilirse, bundan hem satıcı hem de üretici/ithalatçı sorumlu olmalıdır (Aydoğdu, 2016,
212). Ancak karşı görüş olarak (Gümüş, 2012, 92), satıcının üçüncü kişi yararına eser sözleşmesi
ile montajı bağımsız olarak çalışan üçüncü bir şahsa yaptırması durumunda satıcının sorumlu
olamayacağını belirtmektedir. Kanaatimizce, bağımsız çalışan üçüncü bir kişi TBK m. 116
anlamında yardımcı kişi sayılacağı için satıcının sorumluluğu söz konusudur. Bunların yanı sıra,
Yargıtay mallarda yapılan montaj hatalarını genellikle satıcının ayıplı mal sorumluluğuna dâhil
etmektedir (Aydoğdu, 2016, 212). Malın montajının tüketicinin talebine rağmen yetkili servis
tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda tüketicinin seçimlik haklarını kaybetmeyeceğini
Yargıtay verdiği kararlarında kabul etmektedir 23. Aynı şekilde, malların montajının tüketicinin
yapması durumları da söz konusu olabilir. Bu hallerde tüketici satın aldığı malı, mağazanın
kendisine verdiği talimatnamedeki şartların yanlış ve eksik olması sonucu yanlış bir şekilde monte
ederse bu durumda da yine satıcı ayıp hükümlerine göre sorumludur ( Aydoğdu, 2016, 212).
Talimattaki bilgileri izleyerek malın monte edilmesinden sonra talimatnamedeki resimde
yer alan eşyadan çok başka bir eşyanın ortaya çıkması durumunda aliud ifa söz konusu olur. Aliud
ifada hiç ifa etmeme söz konusu olur. Bu durumda tüketici muhayyerdir, isterse seçimlik
haklardan ayıp isterse sözleşmeye aykırılık hallerinden olan hiç ifa etmeme hükümlerine başvurur
(Cumalıoğlu, 2014, 24; Aydoğdu, 2016, 213).
Ayıplı Maldan Sorumluluk
MADDE 9 – (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle
yükümlüdür.
(2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar
olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın
içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma
kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın

23

Y. 13. HD. T. 25.02.2009, E. 2008/11013, K. 2009/2410.
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içeriği ile bağlı olmaz.
I. Ayıplı Maldan Sorumluluk
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği direktifinin tesiri altında
kalarak Türk Borçlar Kanununda ayıptan doğan sorumlulukta yer alan tekeffül teorisinden
vazgeçerek ifa teorisini kabul etmiştir. Bu metod son dönemde Viyana Satım Sözleşmesinde de
kabul edilen metoddur. Buna göre satıcı tüketici ile gerçekleştirdiği sözleşmede mala ilişkin
olarak belirttiği veya sözleşmenin gereği olarak maldan beklenen nitelikleri kararlaştırmışlardır.
Teslim edilen malın sözleşmede kararlaştırılan bu nitelikleri taşımaması durumunda sözleşmeye
aykırılık söz konusu olacaktır. Aynı şeklide yeni Kanun TBK’da ayıptan doğan sorumlulukta yer
alan şekle ilişkin şartlar da tüketici lehine kaldırılmıştır (Atamer/Baş, 2014, 31-31; Gümüş, 2012,
96,97; Atamer/İnceoğlu, 2012, 11-12; Aydoğdu, 2016, 217). Bundan dolayı sadece burada
ayıptan doğan sorumluluğun maddi şartları ele alınmıştır. Ancak burada alınan şartlar lüzumlu
vasıfların bulunmaması hali ile ilgilidir. Vaad edilen niteliklerin malda olmaması veya olması
hallerinin aksinin gerçekleşmesi ile zaten zikir ve vaad dilen haller ortaya çıkacaktır.
A.

Malın Teslim Edilmesi Ve Malda Bir Ayıbın Olması

TKHK m. 9’da, satıcının ayıplı maldan dolayı sorumluluğunun doğabilmesi için “Satıcı,
malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür” hükmü yer almıştır.
Satış sözleşmesi, temlik borcu doğurur ve burada da asıl amaç, alıcının satılan üzerindeki denetim
ve serbest tasarruf imkânını sağlamak olup, satılanın maddî eşya olduğu hallerde bu imkân sadece
alıcının eşya üzerinde, “ doğrudan zilyet” kılınması ile gerçekleşebilir (Gümüş, 2012, 59;
Aral/Ayrancı, 2012, 79; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2016, 72 vd.)
Alacaklının doğrudan zilyet kılınması ise sadece zilyetliğin devir şekillerinden “ eşyanın
teslimi” ile mümkün olabilmektedir. Devir şekillerinden diğer halleri alacaklı kabul etmeyebilir.
Alacaklının malı havale ve zilyetliğin diğer devir şekilleriyle kabulü kendisinden beklenilemez.
Çünkü teslim ve mülkiyeti nakil borçları daha ziyade maddî şeylere ilişkin taşınır ve taşınmaz
mal satımında söz konusu olur (Tandoğan, I/1, 1998, 118; Yavuz, 2013, 45 vd; Edis, 1963, 48;
Şahiniz, 2008, 31 vd.) Gerçekten de, hukukumuzda satım sözleşmesinin borç doğurucu sözleşme
olması, mülkiyeti nakil ve bu amaçla satılanı satıcıya teslim etme yükümlülüğünü, satıcının asıl
borcu haline getirmiştir (Giger, 2011, PN. 34, Art. 184 OR; Yavuz, 2013, 43; Gümüş, 2012, 80.)
Satım konusu malın yukarıda anılan şekillerde teslim yerinde satıcı tarafından alıcıya
sunulması durumunda, satıcı mülkiyeti geçirme borcunu yerine getirmiş olur. Bu durumun tek
istisnası gönderilecek borçlardır. Bu borçlara göre satıcı, satım konusunu alıcıya göndermek
üzere, nakliyeciye teslim etmesi ile satıcı, sözleşmeden doğan borcunu ifa etmiş sayılır
(Aral/Ayrancı, 2013, 80.)
Teslim edilen malın ayıplı olması aranır. Ayıp konusunda daha evvel yapılan tanımlamalar
burada da geçerlidir (TKHK m. 8, II vd.). TKHK’na göre, ayıptan doğan sorumluluğun söz
konusu olabilmesi için ayıbın önemli olmasına gerek yoktur (İnceoğlu, 2015, 157-158; Aslan,
2014, 132-133; Aydoğdu, 2016, 222; Aksi görüş, İnal, 2014,1069-1070; Gümüş, 2012, 90.)
TKHK’da ayıbın önemli olması TBK m. 219/I’de olduğu gibi aranmamıştır. TKHK çerçevesinde
ayıp, maddi, hukuki ve ekonomik olarak ortaya çıkan ve malın tüketici tarafından kullanılıp
yararlanılması olanağını önemli ölçüde azaltan bir ayıbın olmasıdır (Aydoğdu, 2016, 222;
Aral/Ayrancı, 2012, 110; Yavuz, 2000, 1297; Eren, 2015, 104 vd; İnceoğlu, 2015, 722-723).
TKHK’da ayıbın önemli olmasının aranmaması tüketici lehine bir gelişmedir (Atamer/Baş, 2014,
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26; Aslan, 2014,133).
B.

Hasarın Geçtiği Anda Ayıbın Var Olması

Satım konusu malın sözleşmeye aykırı olması, her zaman ayıba karşı hükümlerin
uygulanmasını gerektirmez. Buradan hareketle satıcının garanti yükümlülüğünü içeren hasarın
geçişi, süre itibariyle sınırlandırılmıştır. Kanunda belirtilen andan itibaren alıcı mala tesadüfen de
olsa isabet eden zararlardan sorumludur. Bu andan itibaren alıcı mal için tespit edilen satım
parasını ödemek zorundadır, yani edim hasarı alıcının üzerindedir. Bu sebeple, alacaklı
sözleşmede kararlaştırılan malı elde edememiş bile olsa bedeli ödemek zorundadır
TKHK’na ayıplı mal tesliminden dolayı satıcının sorumlu olabilmesi için ayıbın, yarar ve
hasarın geçtiği anda malda olması gerekir. Yarar ve hasarın geçişi konusunda TKHK’da herhangi
bir hüküm olmadığından TKHK m. 83/I gereği TBK hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Buna
göre konuyu, taşınırlar ve taşınmazlarda yarar ve hasarın geçişi olarak olayı ikiye ayırarak
incelememiz gerekir. TBK m. 208’de, yarar ve hasar malın zilyedliğinin satıcıya devri ile geçer.
Ayıptan doğan sorumluluğun söz konusu olabilmesi için maldaki ayıbın teslim anında malda
bulunması gerekir. Burada zilyedliğin devrinden teslim şeklini anlamamız gerekir. Çünkü
teslimde mal üzerindeki hâkimiyet tamamen karşı tarafa geçer. Yarar ve hasarın teslim anında
geçişi Tüketicinin Korunması Kanununa da temel teşkil eden Avrupa Birliği Direktifinde yer alan
hükme de uygun olarak tüketici yararına bir düzenlemedir.
Taşınmaz satımlarında TBK m. 208. maddesinde genel yarar ve hasarın geçişi kuralında,
“....taşınmaz satışlarında hasar ise tescil anma kadar satıcıya aittir” kuralı getirilmiştir. Buradan
hareketle tescille birlikte gayrimenkul satımlarında yarar ve hasar alıcıya geçecektir. Başka bir
deyişle, tescil anına kadar edim hasarına satıcı katlanır. Tescil anından itibaren ise edim hasarı
alıcıya geçer aynı zamanda bedel hasarı da alıcı üzerindedir. Bu hükme ek olarak m. 245’de
gayrimenkul satımlarında yarar ve hasarın geçişine ilişkin özel bir hükme yer verilmiştir. Buna
göre, “ Satılanın tescilden sonraki bir zamanda alıcı tarafında teslim alınması için sözleşmeyle
bir süre belirlenmişse, onun yarar ve hasarı, alıcıya teslimle geçer. Bu hüküm, alıcının satılanı
teslim almada temerrüde düşmesi durumunda da uygulanır. Bu sözleşmenin geçerliliği yazılı
olarak yapılmasına bağlıdır” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm genel olarak düzenleme yapan
m. 208 karşısında uygulama alanı olarak dar kalmaktadır. Çünkü tapuda alıcı adına yapılan tescil
işlemi taşınırlarda zilyetlik ve mülkiyetin devri sonucunu doğuran tasarruf işlemi görevini
görmektedir.
C.

Ayıbın Bilinmemesi

TBK. m. 222’de, “Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen
ayıplardan sorumlu değildir. Satıcı, alıcının satılanı yeterince gözden geçirmekle görebileceği
ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse sorumlu olur”. Satıcı,
teslim anında alıcının bilmediği gizli ayıplardan TBK. m. 222 çerçevesinde sorumludur
(Tandoğan, I/1, 1988, 174; Akikol, 2008, PN. 559, 210; Aral/Ayrancı, 2012, 111). Maddenin
amacı, sözleşme kurulduğu andaki malda mevcut olan ayıplardır. Türk ve İsviçre Borçlar
Kanununda açık ve gizli ayıp ayrımına yer verilmemiştir. Ancak Türk ve İsviçre Hukuklarında
satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu düzenleyen hükümleri göz önüne alındığında, zımnen de
olsa “gizli ve açık ayıp” ayrımı yapılmıştır. Yargıtay24 vermiş olduğu kararlarında bu hususa yer
“Dava, satın alınan gizli ( hileli ) ayıplı otomobilde ortaya çıkan ve devamlılık arz eden arızalar sonucu aracın
kullanılamaması nedeniyle, yenisiyle değiştirilmesi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Somut olayda davaya konu
24
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verilmiştir. Ayıbın açık veya gizli olmasında normal vasat bir tüketici esas alınır ( 25
Doktrinde kabul edildiğine göre, gizli ayıp, sözleşmenin kurulması ya da satılanı teslim
alma zamanında alıcının bilmediği ve satılan üzerinde mutad dikkati sarf etse bile bilemeyeceği
nitelik noksanlıklarının bulunmasıdır (Gümüş, 2012, 89; Edis, 1963, 60; Tandoğan, I/1, 1988,
174; Yavuz, 2013, 82; Yavuz, 2013, 71)-26. Açık ayıplar ise, gizli ayıp teşkil eden durumların
dışında kalan ve derin, etraflı bir muayeneye gerek duyulmadan ilk bakışta bilinebilen,
görülebilen nitelik noksanlarıdır. Açık ayıplar da alacaklı ilk olarak hemen bir tepki verir ve
maldaki ayıp anlaşılır. Bundan dolayı söz konusu ayıplarda satıcının sorumluluğu söz konusu
olmaz. Ancak satıcının malın ayıpsız olduğunu temin ettiği durumlar istisnadır. Hâlbuki gizli
ayıpların ortaya çıkabilmesi için malın belli bir süre kullanılması, kullanma için belli şartların ve
zamanın gelmiş olması gerekir. Meselâ, karlı arazide kullanılmak üzere satın alınan aracın kış
mevsiminde göstereceği dayanıklılık için kış mevsiminin gelmesi ve aracın kullanılması lazımdır.
TKHK. m. 10/II’de de, “Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar
olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu
olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.” hükmü ile TBK’na
paralellik sağlanmıştır. Sözleşme anında ayıplı olan mal için daha sonra talepte bulunulamaz.
Örneğin Satım anında, ikinci el arabanın lastiklerinin de aşınmış olacağı aşikârdır. Ancak ikinci
el bir araba da olsa normal bir arabadan beklenen özellikler söz konusu arabadan da beklenir.
Örneğin ikinci el bir arabanın vites sisteminin, motor aksamının, sileceklerinin çalışır vaziyette
olması gerekir.
TKHK m. 10/III’de, satılan malın ayıplı olup olmadığının tespiti konusunda, belli bir
düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, “Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına,
üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına
ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin
açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi
zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz
edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu
düzenlemede satıcı, ithalatçı ve imalatçı, satılan malın ayıplı olduğunu malın üzerine, ambalajına
koyarak mal hakkında bilgi vermek zorundadır. Bu etiket malın ayıbına ilişkin açıklamaları içerir
şekilde tüketiciye verilmek zorundadır. Bunların yanı sıra ayıbın çok ötesinde olan ve teknik
düzenlemesine uygun olmayan ürünler kesinlikle piyasaya sürülmemelidir. Örneğin, arabanın
teknik aksamının yerleştirilmesi anında, amortismanların yanlış yerleştirildiğinin anlaşılması

araca ait garanti belgesi 17.12.1997 başlangıç tarihli olup, 1 yıl sürelidir ve azami tamir süresi 1 ay olarak gösterilmiş;
ayrıca tercümesi yapılan belge ile üretici firma tarafından 30 yıl içten dışa doğru paslanmaya karşı, 30 yıl da marş ve
arıza sorunlarına karşı garanti süresine tabi kılınmıştır. Bu bağlamda; olayın açıklanan gelişimi ve deliller karşısında
araçta üretim hatası bulunup, bunun hile ile gizlenmiş gizli ayıp olduğunda kuşku yoktur. (YHGK. T. 5.10.2005, E.
2005/4-487, K. 2005/553, Kazancı Otomasyon).
25 “….ayıbın açık mı, yoksa gizli mi olduğunun tayininde ise, ortalama ( vasat ) bir tüketicinin bilgisinin dikkate
alınması, gerekmektedir….” (Y. 13. HD., T. 6.4.2016, E. 2015/12655, K. 2016/9700, naklen Kazancı Otomasyon, ET.
25.12.2016)
26 “…Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirme ile meydana çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu ayıp
sonradan meydana çıkarsa, bu durumu da hemen satıcıya bildirmediği takdirde yine satılanı bu ayıp ile birlikte kabul
etmiş sayılır. O halde, gizli ayıpların, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan sonra derhal (dürüstlük
kuralına uygun olan en kısa sürede), ihbar edilmesi; ayıbın açık mı, yoksa gizli mi olduğunun tayininde ise, ortalama
(vasat) bir tüketicinin bilgisinin dikkate alınması, gerekmektedir…” (Y. 13. HD. T. 20.01.2016, E. 2014/36601, K.
2016/933, naklen Kazancı Otomasyon, ET. 28.12.2016).
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durumunda, bu tür araçların piyasaya sürülmemesi gerekir. Bu tür araçlar için, Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuat ve ilgili yönetmelikler uygulanmalıdır. Otomobil satımlarında, teşhir malları
üzerlerine konulacak etiketlerle satışta mutlaka belirtilmelidir. Çünkü mal birçok kişi tarafından
kullanılmış durumdadır. Kanundan doğan bu yükümlülüğü yerine getirmekle görevli olan üç kişi
öngörülmüştür. Bunlar imalatçı, ithalatçı ve satıcıdır. Buna karşın ayıplı otomobili alan tüketici
belirtilen ayıptan başka ayıpların ortaya çıkması halinde bu ayıp için sorumluluğu devam eder.
D.
Ayıptan Doğan Sorumluluğu Kaldıran Bir Sorumsuzluk Anlaşması
Yapılmamış Olması
TBK m. 221-225’e göre, satıcı ayıbı tüketiciden ağır kusur ile gizlemediği sürece
sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan anlaşmalar geçerli olur.
Ancak bu konuda TKHK’da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Tüketici Kanununda
bulunan hükümler emredici niteliktedir. Bu hükümlerin aksine sözleşme yapma olanağı yoktur.
Satıcı ayıplı maldan doğan sorumluluğunu ortadan kaldıracak herhangi bir sorumsuzluk
anlaşması veya sorumluluğu ortadan kaldıran şartları tüketici ile yapacağı sözleşmede yer
veremez. Aksi takdirde geçersiz ve kısmi geçersiz olur (Aydoğdu, 2016, 229; Cumalıoğlu, 2014,
25; İnceoğlu, 2015, 173). Aynı zamanda sorumsuzluk anlaşması içeren şartlar, Tüketici
Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmelik 27 ekinde de haksız şart olarak yer
almıştır (İnceoğlu, 2015, 173,174; Çınar, 2014, 213 vd.)
E.

Muayene ve İhbar Külfeti

TKHK’da ise, gözden geçirme ve ihbar yükümlülüğüne yer verilmemiştir. Tüketici, iki
yıllık zamanaşımı süresi içinde ayıbı tespit ettiği sürece seçimlik haklarını da kullanabilir. Ancak
TKHK m. 10/I’de yeni bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, “Teslim tarihinden itibaren
altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın
ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise
uygulanmaz.” hükmü ile malın tesliminden itibaren altı ay içerisinde malda herhangi bir ayıp
görülürse, malın teslim anında ayıplı olduğu kabul edilip, satıcının ayıptan dolayı sorumlu oluyor.
Buna karşın, eğer satıcı malına güveniyorsa ayıpsız olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Ancak
malın tesliminden itibaren altı aydan sonra malda ayıp ortaya çıkarsa, burada da alacaklı malın
ayıplı olduğunu ispatla mükelleftir.
Gerçekleştirilen bu kanun değişikliği ile gizli olmayan ayıplar da dâhil seçimlik hakların
tüketici tarafından zamanaşımı süreleri içerisinde istenildiği zaman kullanılması mümkün hale
gelmiştir. Bu değişiklikle aynı zamanda açık ve gizli ayıp ayrımının da herhangi bir önemi
kalmamıştır. Doktrinde (İnceoğlu, 2015, 174; Aydoğdu, 232 vd.), malın teslim alındığında malda
görülebilecek ayıplarda da tüketicinin ayıp hükümlerine dayanması mümkündür. Bu duruma
TKHK m. 10/II’de “Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olmasının
kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz” düzenlemesi de engel
teşkil etmez. Çünkü açık ayıplar teslim anına ilişkin bir değerlendirmeyi gerekli kılar. Oysa söz
konusu hüküm sözleşmenin kurulması anında tüketici tarafından bilinmesi gereken ayıplardan
söz etmektedir (İnceoğlu, 2015, 175; Aksi görüş, Gümüş, 2012,100).
II.

Ayıplı Mal Karinesinden Kurtuluş

TKHK. m. 8’de yer alan ayıp karinesini ortadan kaldıran durum m. 9/II’de düzenlenmiştir.
27

RG. 17.06.2014, S. 29033.
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Buna göre, “Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan
haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan
açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi
kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde
açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz” şeklindedir.
Bu fıkrada, sadece hangi hallerde satıcının verdiği reklam ve ilanlardan sorumlu
olmayacağı yani sorumluluğundan kurtuluş kanıtı getirerek kurtulma imkânını öngörmektedir. Bu
fıkrada kurtuluş kanıtı sadece satıcı için tanınmıştır. Üretici ve imalatçının sorumluluğu
bakımından uygulama alanı bulmaz (Gümüş, 2012, 94). Aslında burada satıcının kendisi
tarafından verilmeyen reklamlar dolayısıyla sorumlu olmaktan kurtarılmak istenmesidir. Çünkü
genelde mala ilişkin reklamlar daha çok üretici veya ithalatçı tarafından verilmektedir. Reklamlar
da satım konusu mala ilişkin nitelik vaadlerine yer verilmektedir. Satıcılar da kendileri tarafından
dile getirilmeyen nitelik vaatlerinden doğacak sorumlulukları da bu şekilde engellenmek
istenmiştir.
İspat Yükü
Madde 10 – (1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim
tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu
karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.
(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar
olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların
dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.
(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı
tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi
içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin
tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik
düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere,
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.
I. Genel Açıklama
TKHK’da gözden geçirme ve ihbar yükümlülüğüne yer verilmemiştir. Tüketici, iki yıllık
zamanaşımı süresi içinde ayıbı tespit ettiği sürece seçimlik haklarını da kullanabilir. TKHK m.
10/I’de yeni bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, “Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde
ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı
olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise
uygulanmaz.” hükmü ile malın tesliminden itibaren altı ay içerisinde malda herhangi bir ayıp
görülürse, malın teslim anında ayıplı olduğu kabul edilip, satıcının ayıptan dolayı sorumlu oluyor.
Buna karşın, eğer satıcı malına güveniyorsa ayıpsız olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Ancak
malın tesliminden itibaren altı aydan sonra malda ayıp ortaya çıkarsa, burada da alacaklı malın
ayıplı olduğunu ispatla mükelleftir.
Tüketicinin ayıplı mal tesliminden dolayı satıcıyı sorumlu tutabilmesi için malın teslim
anında ayıplı olması gerekir. Ancak malın ayıp sebebiyle hasar gördüğü veya telef olduğu
durumlarda bu hususun ispatı güçtür. Bundan dolayı TKHK’de yapılan değişiklikle ilk altı ay için
ispat yükü ters çevrilmiştir (Cumalıoğlu, 2014, 26). Bu durum ayıbın varlığı konusunda yasal bir
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karinedir. Bu karineye göre, maldaki ayıp teslimden altı ay sonra ortaya çıkmışsa, teslim sırasında
ayıbın varlığını tüketici ispat etmek zorundadır. Ancak malın şayet ilk altı ay içinde ayıplı olduğu
ortaya çıksa idi, bu durumda malın ayıplı olmadığını satıcının ispat etmesi gerekirdi.
Tüketicinin Seçimlik Hakları
Madde 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür.
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya
sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında
bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,
ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi
durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş
günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.
Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara
ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği
durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği
hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011
tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
I. Genel Açıklama

A.

Genel Olarak

Satım konusu malın ayıplı çıkması halinde tüketicinin satıcıya karşı sahip olacağı seçimlik
haklar ile ayıp dolayısıyla zararların giderilmesini de talep edebilir. Zararın tazmini seçimlik
haklardan biri ile birlikte kullanılabileceği gibi tüketici genel hükümler çerçevesinde sadece zararı
da talep edebilir. Tazminat talebi seçimlik bir hak olmayıp anılan seçimlik haklara bitişik bir
niteliğe sahiptir (Aydoğdu, 2016, 258; Kara, 2015, 756; Gümüş, şerh, 2014, 104). TKHK m.
11’de dört adet seçimlik hak belirlenmiştir: Buna göre, “(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
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durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından
birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.” hükmü
düzenlenmiştir.
Bahsi geçen dört seçimlik haktan hangilerinin yenilik doğuran hak kategorisinde olduğu
sorusu ise aslında taleplerin mahiyetinden anlaşılmaktadır. Sözleşmeden dönme ve semenin
tenzili haklarının yenilik doğuran hak olduğu tartışmasızdır (Kara, 2015, 755; Aslan, 2014, 165;
Aydoğdu, 2016,258; Gümüş, şerh, 2014, 109).
Yani kullanılmakla bu haklar sonuç doğurur. İstisnai haller dışında bu hakların
kullanılmasından vazgeçilmesi mümkün değildir. Tüketici, seçimlik hakkını ne mahkemenin
aracılıyla ne de satıcının onayına gerek olmaksızın yalnızca kendi iradesiyle kullanması
mümkündür. Ancak iradesinin bu yönde tecelli ettiğini süresi içinde satıcıya bildirmesi
gerekmektedir. Satıcı kayıtsız şartsız, tüketicinin kullanmak istediği seçimlik hakkı yerine
getirmek zorundadır. Buna karşılık tamirat ve yenisi ile değiştirme talepleri tüketicinin ifa
menfaatine ulaşmasını sağlayan, sözleşmenin gereği gibi ifasına hizmet eden taleplerdir (Atamer,
/İnceoğlu, 2012, 55 vd; Buz, 2012, 170 vd.). Bilindiği gibi, sözleşmenin kurulması anından
itibaren alıcının sahip olduğu “asli ifa talebi” malın teslim edilmesinden sonra içerik değiştirir.
Ancak tüketici onarım veya malın yenisi ile değişim hakkını kullanmasına rağmen, tekrar arıza
meydana gelirse diğer seçimlik haklarını kullanabilir (Atamer/Baş, 2014, 34; Kara, 2015,755).
Satıcı ayıplı bir mal teslim etmişse, alıcı halen „aynen ifada” ısrarcı olabilir. Fakat bunun
adı artık „malın yenisi ile değiştirilmesi “ veya „tamiri” olur. Aynen ifa talebi yenilik doğuran bir
hak değildir. Bunun icra edilmesi gerekir. Aynı şekilde tamirat veya yenisi ile değiştirme de edaya
yönelik icra edilebilir taleplerdir. Dolayısıyla ancak sonuca ulaştırmaları, yani ayıpsız ifanın
gerçekleşmesi ihtimalinde alıcının talep hakkı sona erer. Satıcının malı tamir edememesi veya
verilen yeni malın da ayıplı çıkması durumunda, alıcının diğer seçimlik haklara başvurmasında
herhangi bir engel yoktur.
TKHK m. 11’de satıcının “tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür”
ifadesine yer vermekte ve bu şekilde seçimlik haklar arasında bir kademelendirmeye
gitmemektedir. Ayıplı ifa halinde alıcının sahip olduğu bu dört seçimlik hakkın hiçbirinin
kullanılması satıcının kusurlu olmasına bağlı değildir. Tüketici, kural olarak seçimlik olan
haklardan dilediğini kullanmakta serbesttir. Yargıtay uygulamasında da bu duruma yer
verilmiştir28. Ancak aynı anda birden çok seçimlik hakkı bir arada kullanamaz. Bunlardan birini
seçmek zorundadır (Eren, 2015, 158-159; Aslan, 2014, 166-167; Aydoğdu, 2016, 259; Kara,
2015, 755; Atamer/Baş, 2014, 34; Gümüş, şerh, 2014, 115).Yargıtay da seçimlik haklardan birini
seçerek satıcıya bildiren tüketicinin sonradan bundan dönerek diğer seçimlik haklarından birini

“…Aracın satın alındığından itibaren tamirine karşın tekrarlanan turbo arızası üretim hatasının bulunduğu bilirkişi
incelemesi ile anlaşılmıştır. …Tüketici bu durumda bedel iadesini de içeren dönme ve diğer seçimlik haklara sahiptir.
Satıcı tüketicinin tercihini yerine getirmekle yükümlüdür. Aracın modelinin eski olması yasal seçimlik haklarından
birini kullanan tüketicinin bu isteminin kullanmamasına sebep olarak gösterilemez…” (HGK. T. 22.06.2005, E.
2005/4-309, K. 2005/391, naklen Kara, 756).
28
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kullanamayacağı görüşündedir29.
B) Dönme Hakkı
Tüketicinin ilk seçimlik hakkı sözleşmeden dönmedir. Tüketici herhangi bir şekle uymaya
gerek olmaksızın dönme talebini satıcıya karşı yöneltebilir (İnceoğlu, 2015, 177; Aydoğdu, 2016,
274 vd; Kara, 2015, 765 vd). TKHK m. 11/I, a’da, “ tüketici satılanı geri vermeye hazır olduğunu
bildirerek sözleşmeden dönme” hakkına sahip olduğu düzenlenmektedir. Kanun koyucu, dönme
yenilik doğuran hakkını sadece tüketicinin sözleşmeye uygun bir ifa elde edemediği hallerde
kullanılmasını uygun görmektedir. Tüketici, ne onarım ne de değiştirme isteme hakkına sahip
değilse (mesela imkânsızlık nedeniyle) veya satıcı onarım ya da yenisi ile değiştirmeyi zamanında
veya tüketiciye önemli bir rahatsızlık vermede tamamlayamamışsa tüketici bu hakkını
kullanabilecektir. TKHK m. 11, bu tür kademeli bir sistem öngörmediği için, onarım ya da
değişim hakları kullanılmadan, doğrudan dönme talep edilebilir.
Dönme hakkının kullanılmasıyla sözleşme ilişkisi sona ermekte ve taraflar karşılıklı olarak
aldıklarını iade ettikleri bir tasfiye ilişkisi içerisine girmektedir (Buz, 2012, 111 vd;
Karakocalı/Kurşun, 2016, 67; Eren, 2015, 165-166; Aral/Ayrancı, 2012, 129; Aslan, 2014, 180;
Edis, 1963, 105). Tüketicinin sözleşmeden dönme seçimlik hakkını kullanmasıyla birlikte,
sözleşme başlangıcına kadar geriye yürür. Dönem hakkı tek taraflı irade beyanıyla kullanılır.
İrade beyanı karşı tarafın hukuki alanına ulaşmasıyla birlikte hüküm ve sonuçlarını doğurur.
Bundan dolayı hâkimin dönmeye ilişkin vereceği karar tespite ilişkin bir karardır (Eren, 2015,
165).
C) Satış Bedelinin İndirilmesi
Tüketicinin kendisine teslim edilmiş olan malı muhafaza etmek istemesi ve sadece satış
bedelinin indirilmesi yolunu tercih etmesi nispeten isabetlidir (Kara, 2015, 774; İnceoğlu, 2015,
182). Özellikle çok önemli olmayan ayıplar ile tüketicinin kendisinin giderebileceği ayıplar
açısından bu yolun tercih edilmesi anlamlı olur. Tüketici, bedelin indirilmesini istemesi
durumunda, henüz satış bedelini ödememişse, satış bedelini indirim miktarı kadar az öder. Eğer
satış bedelini ödemişse, indirim miktarı kadarını geri ister. Tüketici bu seçimlik hakkını kullandığı
takdirde, hükümdeki “satılanı alıkoyup” ifadesinin de vurguladığı üzere sözleşmeyi sona
erdirmeksizin sözleşme bedelinde “ayıpla orantılı” indirim sağlanır. Ayıplı ve ayıpsız bedel
takdiri yapılırken malın teslim anı yani hasarın geçme anı dikkate alınır (Edis, 1963, 12; Aslan,
2014, 190; Gümüş, 2012, 113).
TBK’da ve TKHK’da bedelden ne kadar indirileceğinin hesaplanması konusunda herhangi
bir düzenleme bulunmamaktadır (Aslan, 2014, 190; Şahiniz, 2008, 158). Ancak kanun metninde
11/I, b’de “ ayıp oranında” ifadesi yer almıştır. Bu konuda doktrin (Tandoğan, I/1, 1988, 197;
Gümüş, şerh, 2014, 113; Şahiniz, 2008, 158; Aslan, 2014, 191; Eren, 2015, 178-179) ve
uygulamada30 hâkim görüş “nısbî metod” dur. Kaldı ki, kanun maddesinde “ayıp oranında”
“Öğretide ve uygulamada yasanın davacı tüketiciye tanıdığı seçimlik haklar inşai nitelikte olup ikinci fıkrada izah
edilen bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi hakları bozucu nitelikli inşai
haklardan olup kullanılmakla son bulduğundan bundan rücu edilemez” (13. HD. T. 29.06.2004, E. 8617/10239, naklen
Kadıoğlu, Kamil, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları İle İlgili Mevzuat, Ankara 2005, 78).
30 “Mahkemece, dava konusu aracın davalının mülkiyetindeyken herhangi bir kaza kaydının olmadığı, aracın davacının
kullanımındayken iki kez kaza nedeniyle tamir gördüğü, araçta daha sonra kaza kayıtlarının olması nedeniyle davacının
kaza nedeniyle tazminat talebinde bulunmasının iyi niyet kurallarıyla bağdaşmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.1-Davacı, ayıba karşı tekeffül hükümleri uyarınca gizli ayıplı olarak
satılan araç nedeniyle ödediği bedelin iadesi ve aracın rayiç bedeli ile ödediği bedel arasındaki farkın tahsilini istemiştir.
BK.nun 202. maddesine göre satıcının tekeffülü altındaki satılanın ayıbının anlaşılması halinde alıcı, dilerse satılanı
29
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ifadesi ile nısbi yöntemin kabul edildiği çıkarılabilir (Gümüş, şerh, 2014, 113). Bu yöntem en çok
kullanılan yöntem olduğu için bir örnekle açıklamakta yarar görüyoruz. Bu durumda malın
ayıpsız piyasa değerinin, somut olaydaki semene oranı alınarak, malın ayıplı piyasa değeri bu
oran ile çarpılması gerekir (Aslan, 2014, 191; Gümüş, 2012, 113-114; Aydoğdu, 2016, 286;
Kahveci, 2016, 200-201; Kara, 2015, 776).
D) Ücretsiz Onarım ve Yenisi ile Değiştirme Hakları
Tüketici, aşırı masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme hakkı, TBK m. 227/I, b. 3’e paralel olarak TKHK m. 11/I,
c. hükmüne göre sözleşme konusu olan malın onarılmasını talep edebilir. Onarım hakkı aynen ifa
talebinin bir uzantısı olması nedeniyle aynen ifa talebinin sınırlarına tabi olacağı açıktır.
Tüketicinin onarım isteyebilmesinin sınırı, aynı TBK m. 227’de olduğu gibi bunun aşırı bir masraf
gerektirmemesidir. Nitekim bu, hakkın kötüye kullanılması yasağının da doğal bir sonucudur.
TKHK m. 11/I, c hükmünde her ne kadar “satılan “ ifadesi kullanılmış olsa da burada tüketici
kanunu kapsamına alınan ve mal sağlamayı amaçlayan “eser sözleşmesi”nde de uygulanabilir
(Gümüş, şerh, 2014, 114). Onarım hakkı, çağdaş ihtiyaçlar doğrultusunda, TKHK bu hakkı bir
hak olarak tüketiciye sağlamaktadır (Akünal, 1977, 547 vd; Aslan, 2014, 197 vd; Gümüş, şerh,
2014,114; İnceoğlu, 2015, 183; Aydoğdu, 2016, 287). Yenisi ile değiştirme ancak imkân
dâhilinde olduğu sürece talep edilebilir. Bu talep hem çeşit hem de parça borçları için geçerlidir.
Ücretsiz onarım veya değişim taleplerinin satıcı için “orantısız güçlükler” getirmesi
halinde bu hakların yerine dönme ya da ayıp oranında bedelden indirim seçimlik haklarının
kullanılması gerekir. Bu durum, hem TKHK m. 11/III’de hem de TBK m. 227/I, b. 3 yer almıştır.
Buna göre, “ Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masraflar satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme” hakkı tanınmıştır. Burada geçen “aşırı masraf” ifadesi ile
TKHK m. 11/I, c bendinde yer alan “ orantısız güçlük” ifadesi arasında herhangi bir mana farkı
bulunmamaktadır (İnceoğlu, 2015, 183; Aydoğdu, 2016, 298). Somut olayda, onarımın aşırı gider
gerektirdiğini satıcı ispat etmekle yükümlüdür (Arbek, 2005, 180). Bunun dışında onarımla ilgili
bütün masraflar satıcıya aittir. Bu kapsama hiç şüphesiz malın onarıma gönderilmesi ve tüketiciye
geri yollanması masraflarının da dâhil olduğu kabul edilmelidir (Atamer/Baş, 2014, 61; Arbek,
2005, 207 vd).
Ücretsiz onarım seçimlik hakkı tüketici tarafından tercih edilmesi durumunda, TKHK m.
11/IV, c. 1’de TBK’dan farklı olarak satım konusu malın belli sürelerde onarılmasının gerektiğine
yer verilmiştir. Buna göre, “ Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi
haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya
yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
redde hazır olduğunu beyanla satımın feshini, dilerse satılanı alıkoyup kıymetinin noksanı mukabilinde semenin
indirilmesini isteyebilir. Aynı maddenin 2.fıkrasında ise “hakim, alıcının satılanı red davası üzerine hal icabı satımın
feshini muhik göstermiyorsa semenin tenzili ile iktifa edebilir” hükmünü getirmiştir. Ayıba karşı tekeffül koşullarının
gerçekleşmesi ve yasada öngörülen yükümlülük yerine getirilmiş olması durumunda alıcıya yukarıda belirtilen
BK.m.202 ve 203 ile seçimlik haklar tanımıştır. Yani alıcı davacı dilerse sözleşmeden dönebilir, dilerse satım parasının
indirilmesini isteyebilir. Davacı ile davalı arasında sözleşme ilişkisi bulunduğuna göre, kaza tarihinde davaya konu
aracın davalının mülkiyetinde bulunmaması, davalıyı sorumluluktan kurtarmaz. Hal böyle olunca mahkemece,
öncelikle davacının hangi seçimlik hakları kullandığı (sözleşmeden dönme mi, bedel indirimi mi) sorularak, davacı
sözleşmeden dönme ve bedel iadesi istediği takdirde araçta daha sonradan, davacı elindeyken meydana gelen kazalar
sebebiyle oluşan değer düşüklüğünün hesaplanarak alacaktan mahsubuna karar verilmeli, bedel indirimi istediği
takdirde ise Borçlar Kanunu’nun 202. maddesi gereği nispi metod uygulanarak davacının alacağı belirlenmeli ve
sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve
yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, T. 18.12.2013, E. 2013/22116, K. 2013/31908).
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günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte
belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını
kullanmakta serbesttir.” Bu düzenleme temel alınarak çıkarılan “ Satış Sonrası Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik”31 ekli listesinde sanayi mallarında kural olarak 20 işgünü (binek otomobil
ve kamyonetlerde 30 işgünü32 olarak tespit edilmiştir33. Otuz işgününün hesaplanmasında
Cumartesi günleri de hesaba katılacaktır (Kara, 2015, 781. Bu sebeple ilan edilen sanayi
mallarında yetkili servise teslim edildiği andan itibaren 20 işgünü içinde tamir edilmeyen mal için
azami tamir süresi aşıldığında TKHK m. 11’de belirtilen diğer seçimlik haklar devreye girer
(Aydoğdu, 2016, 299). Kanunda düzenlenen bu sürelere uyulmamasının yaptırımı olarak,
tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanabileceği ifade edilmektedir. Malın ücretsiz onarımını,
satıcıya, ithalatçıya ve üreticiye karşı ileri sürebilir. Çünkü üçü de alacaklıya karşı müteselsilen
sorumlu olurlar (Aslan, 2014,198).
F) Ayıplı Malın Ayıpsız Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme Hakkı
TKHK m. 11/I, ç, hükmünde, “İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
isteme” seçimlik hakkına yer verilmiştir. Bu anlamda tüketici, bir çuval kurtlu incirin yerine aynı
miktarda kurtsuz incirin verilmesi talep edilebilir (Aslan, 2014, 192 vd; Gümüş, şerh, 2014, 120121; Kara, 2015, 768 vd; İnceoğlu, 2015, 180). Aynı içerikte hüküm TBK m. 227/I, b. 4’de,
“İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme” şeklinde kaleme alınmıştır.
İçerik olarak aynı gibi görünen bu iki maddenin metninde yer verilen “misli ile” ve “benzeri ile”
ifadelerine yer verilmiştir. Bu farklılık kanunlar arasında uygunsuzluk yarattığı için uygulamada
da problem yaratacak görünmektedir. Ancak doktrinde, amaca uygun yorumla TKHK’da geçen
“misli ile” ifadesini TBK m. 227’deki gibi “benzeri ile” şeklinde anlaşılması gerekir (Gümüş,
şerh, 2014, 121; İnceoğlu, 2015, 180; Aydoğdu, 2015, 287).
TKHK ve TBK’da da açıkça belirtildiğine göre, satım konusu malın ayıpsız benzeri ile
değişimi, ancak değiştirmenin olana halinde olması durumunda söz konusudur. Eğer aynen
değişim olanaksızsa veya satıcı için orantısız güçlükler meydana getiriyorsa TKHK m. 11/III
gereğince ücretsiz değiştirmeye değil şartlar oluşmuşsa dönme haklarından birini kullanarak
bedelin faiziyle beraber iadesine dönmenin de şartları oluşmamışsa, diğer haklardan birine karar
vermek gerekir (Gümüş, şerh, 2014, 120-121; Aslan, 2014, 193-194; Aydoğdu, 2016, 288).
Malın misli ile ücretsiz değişimi için TKHK m. 11/II, c.1’e göre, “Ücretsiz onarım veya
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.” Bu
hükme göre, misli ile değişim talebi üretici veya ithalatçıya da ileri sürülebilir. Hükmün
devamında yer alan ifadeye göre, “Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı,
31

RG. T. 23.09.2014, S. 29029 .
RG. 13.06.2014, S. 29029.
33 “ …Bu düzenlemeler ışığında somut olaya bakıldığında; Davacı, eldeki dava ile azami tamir süresinin aşılması
sebebiyle aracın satış bedelinin davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı servise teslim edilen aracın, 4077 Sayılı
TKHK’nun 13/3. maddesinde ve bu madde kapsamında çıkartılan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü bendinde (Değişik fıkra: RG-24.4.2011-27914) bahsedilen Yönetmeliğe ekli
listede ilan edilen 30 günlük azami tamir süresi içinde davacıya teslim edilmediği sabittir. Mahkemece hükme esas
alınan 3.10.2014 tarihli bilirkişi raporu esas alınarak, arızanın mekanik olduğu ve gizli ayıp olarak
değerlendirilemeyeceği belirtilmiş, tamir edilerek arızanın giderildiği ve değer kaybı da oluşmadığı sonucuna varılarak
davanın reddine karar verilmiştir. Oysaki Yönetmelikte belirtilen tamir süresinin aşıldığı sabit olup, bu durumda davacı
yasada düzenlenen diğer seçimlik haklarından istediğini kullanabilir. Bu talebi reddedilemez. Tüketicinin bu talebinin
yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur…” (Y. 13. HD. T. 07.03.2016, E.
2015/948, K. 2016/6816, naklen Kazancı Otomasyon, ET. 25.12.2016).
32
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üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur” düzenlemesiyle üretici veya ithalatçının malın misli
ile değişiminde müteselsilen sorumlu olacakları kuralına yer verilmiştir (Aydoğdu, 2016, 290291; Gümüş, şerh, 2016, 122).
TKHK m. 11/II, c. 3’de, “Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya
sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.”
Düzenlemesinden çıkan sonuç, malların hammaddelerini veya ara mallarını üretenler, “TKHK m.
3/I, n’ye göre, “üretici” malların hammaddelerini veya ara mallarını ithal edenler TKHK m. 3/I,
e’ye göre, “ithalatçı” sıfatına sahip olsalar da, TKHK m. 11/II, c. 1-2 uyarınca satıcının yanında
tüketiciye karşı müteselsilen sorumlu olmazlar. Çünkü TKHK m. 11/II, c. 3 anlamında malın
kendileri tarafından piyasaya sürülmesi mümkün değildir (Gümüş, 2012, 123).
Ücretsiz değişim, mal sağlamanın eser sözleşmesi ile gerçekleştiği tüketici sözleşmelerinde
de mümkündür. TKHK m. 11/IV hükmü gereği yeni eser otuz iş günü içerisinde yeniden meydana
getirilip teslimi mümkün olmalıdır. Eğer satıcının yeni bir eseri otuz iş günü içerisinde meydana
getirip teslim edebilmesi mümkün görülmüyorsa tüketici diğer seçimlik haklarına başvurabilir
(Gümüş, şerh, 2014, 121).
G) Tazminat Talebi
Tüketici kendisine ayıplı mal teslim edilmesinden dolayı hem TBK m. 227/II-112 hem de
TKHK m. 11/VI’da tazminata ilişkin hüküm bulunmaktadır. Tüketici, kendisine teslim edilen
malın ayıplı olması halinde alıcının seçimlik haklarının dışında bir de tazminat talebi olacaktır.
Ayıplı mal teslim alan tüketici kendisine tanınan seçimlik haklarla birlikte ayıplı malın sebep
olduğu ölüm ve/veya yaralanma ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara sebep olan) hallerde
tazminat talebinde de bulunabilir (Aslan, 2014, 207 vd; Eren, 2015, 150; Aydoğdu, 2016, 301;
Kara, 2015, 782). TKHK m. 11, f. 6 uyarınca, “Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya
çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu
seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.” tüketici seçimlik haklarından biri ile birlikte
Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir (Aslan, 2014, 207) 34.
6502 Sayılı Kanun, ayıp sebebiyle uğranılan zarın tazmini hususunda TBK hükümlerine
atıf yapmıştır. TBK’da zarar tazminine yönelik iki yerde hüküm bulunmaktadır. İlki TBK m.
227/II, “ Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır” , diğeri ise TBK m. 229’da
“ satıcı kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının diğer zararlarını da
gidermekle yükümlüdür” düzenlenmiştir. Ayıplı mal tesliminden dolayı tazminat talebi, hem
sözleşmeden dönmede hem de diğer seçimlik haklardan biriyle veya seçimlik hakları
kullanmaksızın sadece tazminat talep edebilir.

“…Davacı aracı satın alırken mevcut ayıbı bilmediğine ve dava dışı şahsa 15.6.2011 tarihli noter satış sözleşmesi ile
satarken pert olduğunu bildirerek sattığı da sabit olduğuna göre, aracı davalı akidinden alırken ayıplı olduğunu
bilmeyerek daha yüksek meblağ ödediğinden aradaki farkı akidinden istenebileceği kabul edilmelidir. Davalı taraf,
satış öncesinde davacıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya davacının bu hususu bildiğini
ispatlayamamıştır. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.
Davacı BK 194 ve sonraki ayıba karşı tekeffül maddeleri hükümlerine göre davalıdan tazminat istemekte haklıdır.
Mahkemece davacının talep edebileceği tazminat miktarının konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile taraf, mahkeme ve
Yargıtay denetimine elverişli şekilde araştırılıp tespit edilerek hâsıl olacak sonuca uygun şekilde karar verilmesi
gerekirken, yazılı şekilde davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. SONUÇ: Davacının temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, karar verilmiştir (Y. 13. HD. T. 11. 07.2013, E.
2013/28214 , K. 2014/4399).
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Sonuç
Ahıska Türkleri şehrimizde henüz vatandaşlık almamış durumda birer yabancı
sıfatındadırlar. Ancak yabancıların bazı hukuki ilişkileri geldikleri ülkenin milli hukukuna tabidir.
Bunlardan biri de Tüketicilerin hukuki ilişkileridir. Ahıskalılar da kendilerine vatandaşlık
verilinceye kadar milli kanunumuz olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna tabi
olacaklardır. Bundan dolayı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun göz önüne alınarak ayıplı
mal teslimi ve tüketicinin ayıplı mal teslimi karşısında temel hakları üzerinde durularak konu
Ahıska Türkleri açısından ele alınmıştır. Konu işlenirken hem bu konudaki ülkemizde kaleme
alınan eserler hem de bu konudaki yargı kararları ışığında konuya değinilmiştir.
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AHISKA TÜRKLERİ VE DİASPORA
AHISKA TURKS AND DIASPORA
Hakan SEVSAY*
Özet
İmparatorluktan ulus devlete geçişte ve yaşanan iki dünya savaşı sonunda, yeryüzünde aynı milletten
nice topluluklar, farklı ulus kategorilerine bölünmüş/göçe maruz bırakılmış ve hayatlarını çok farklı bir
siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel çevrede sürdürmek zorunda kalmışlardır. Adını üzerinde yaşadıkları
coğrafyadan alan Ahıska Türkleri de etnik grupların millî duygularını bir tehdit olarak gören Stalin
tarafından II. Dünya Savası sırasında Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Sibirya’ya sürülmüşlerdir.
Aradan geçen 73 yıla ve değişen dünya/ülke siyasetlerine rağmen Ahıska Türkleri halen daha
anavatanlarından uzakta, geride bıraktıkları her türlü varlıklarından mahrum olarak sürgün hayatına devam
etmektedir.
Diaspora kısaca “herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak
yaşadıkları yer” demektir. Bir topluluğun diaspora olarak nitelenebilmesi için geri dönülmesi mümkün
olmayan bir anayurt hayaline sahip olması gerekir. Günümüzde bu felsefeden uzakta olan topluluklar da
kendilerini diaspora olarak nitelendirmekte/nitelendirilmektedir. Etkinliği ile daima öne çıkan Yahudi
diasporası yanında Ermeni, Kürt, Azeri ve Türk diasporalarını da örnek verebiliriz.
Bu çalışmanın amacı; Ahıska Türklerini Diaspora olarak nitelendirebilir miyiz? Özellikle Yahudi
diasporasının Amerikan siyaseti üzerindeki etkisini dikkate alarak Ahıska Türklerinin haklı davasında etkin
bir diaspora oluşturmak için bugüne kadar yaptıkları etkinlikler ve karşılaştığı zorluklar nelerdir, bugünden
sonra nasıl bir örgütlenme ve faaliyet içinde olmalıdırlar? sorularına cevap aramaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Kafkasya, Sürgün, Vatan, Diaspora.
Abstract
In the transition from empire to the nation-state and at the end of two World Wars, many
communities of the same nation have been divided into different categories of nations/exiled and have had
to live their lives in a very different political, economic and socio-cultural environment. The Ahıska Turks,
who took their name from the geography they lived on, were exiled to Uzbekistan, Kazakhstan, Kirghizistan
and Siberia during the World War II, by Stalin who considered the national sentiments of ethnic groups as
a threat. Despite the 73 years passed and the changing world / country politics, the Ahiska Turks are still
far from their homeland and continue to exile as deprived of all kinds of assets they left behind.
The diaspora simply means “the place where any nation or believer lives as a minority outside the
mainland”. In order to be regarded as diaspora for a community, it must have a dream of a homeland that
can not be returned. Nowadays, communities far away from this philosophy also describe
themselves/described as diaspora. Besides the Jewish diaspora, which always stands out with their
activities, we can also exemplify Armenian, Kurdish, Azeri and Turkish diasporas.
The purpose of this study is to seek answers to the questions; Can we classify Ahıska Turks as
Diaspora? Considering the influence of the Jewish diaspora on American politics in particular, what are the
activities Ahiska Turks have done / difficulties they have faced so far in order to create an effective diaspora
in their justified cases? How to organize and operate from now on?
Keywords: Ahıska Turks, Caucasus, Exile, Homeland, Diaspora.

Giriş
Modernleşme ile birlikte çok uluslu imparatorluklar yerlerini ulus-devletlere bırakmış,
siyasi sınırlar ve nüfus yapısı değişmiştir. Bu süreçten en sancılı çıkanlardan biri de şüphesiz
Dok. Öğr., Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD, Sivas/Türkiye,
h_sevsay@yahoo.com.tr
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Osmanlı İmparatorluğu ve toprakları üzerinde yaşayan Türk toplulukları olmuştur.
Adını üzerinde yaşadıkları coğrafyadan alan Ahıska Türkleri, Ahıska ve Ahılkelek’in
Edirne Antlaşması (1829) ile Rus Çarlığına verilmesine müteakip ilk gurbet yolculuğuna
başlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Çarlık Rusya’sının yıkılmasıyla tekrar Anadolu ile
birleşme umudu yaşadılar ise de 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması ümitlerini boşa
çıkarmıştır. Bu dönemde de Doğu Anadolu’ya göç edenler olmuştur. Etnik grupların millî
duygularını bir tehdit olarak gören Stalin tarafından II. Dünya Savası sırasında Özbekistan,
Kazakistan, Kırgızistan ve Sibirya’ya sürülen Ahıska Türkleri, 12 yıl devam eden kamp hayatı
süresince hem maddi hem de manevi yıkıma uğramışlardır. Stalin’in ölümü ile birlikte Anavatan
Ahıska’ya dönüş ümidi belirse de Gürcistan’ın olumsuz tutumu mutlu sona ulaşmayı
engellemiştir. Halen 10’dan fazla ülkede vatan hasreti ile yaşamlarına devam etmektedirler.
Bu durumları ile anavatandan uzakta yaşamak zorunda kalan diğer topluluklar gibi Ahıska
Türklerinin de diaspora olarak nitelendirilebilecekleri değerlendirilmektedir. Haklı davalarında
Ahıska Türklerinin mücadelesi sürmekle birlikte, bugüne kadar yeterli kamuoyu ve baskı
oluşturulabildiği söylenemez. Bunda yaşadıkları sürgün/zorunlu göç1 olaylarının fazlalığı
nedeniyle farklı diyarlarda fazla sayıda ülkeye saçılmış küçük gruplar halinde yaşamak zorunda
kalmalarının etkisi şüphesiz büyüktür. Bulundukları yerlerde kendilerini ve benliklerini muhafaza
etseler de fazla parçalanmışlığın verdiği dağınıklık, seslerini ve güçlerini kısıtlamıştır.
Geri dönüş mücadelesinde yakın zamana kadar BM, AB, uluslararası örgütler ve Türkiye
kadar Ahıska Türk dernekleri de yetersiz kalmıştır. Bölgesel ve küresel güçlerin stratejik oyunları,
farklı ülkelerde yaşamaktan kaynaklı koordinasyon zorlukları, ekonomik sıkıntılar, başat lider
eksikliği, iç çekişmeler ve maruz kaldıkları baskılar, Ahıska Türk derneklerinin birlik içerisinde
örgütlenmesini büyük zafiyete uğratmıştır.
Ancak ulaşım ve iletişim ile her türlü engelin aşılabildiği, her yere ve herkese ulaşılabildiği
küreselleşme çağında, daha organize ve kurumsal birliktelik ile mutlaka yapılabilecek daha çok
şeyler olmalıydı. Mekânları ayrı olsa da gönülleri ve ülküleri bir Ahıska Türklerinin, seslerini ve
güçlerini de bir ve diri yapabildikleri ölçüde hedeflerine ilerleyebilecekleri değerlendirilmektedir.
Ahıska Yurdu, Göç/Sürgünler
Ahıska Yurdu
Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, şimdi Gürcistan
sınırları içinde yer alan çok eski bir Türk yurdu olup Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkelek,
Azgur ve Hırtız kasabaları ve bu kasabalara bağlı köylerden oluşan bölgenin adıdır. (Zeyrek,
2001, 6). Ahıska ve çevresine bazı tarihçiler Mesketya da demekte, ancak bölgeye bu ismi verdiği
belirtilen Mesk/ Meskh/Meskhi kavmi hakkında tarih kaynaklarında yeterli bilgi
bulunmamaktadır (Üren, 2016, s. 68).
Türkiye sınırına 15 km mesafede ve Posof çayının iki yakasında yer alan bulunan Ahıska
ve çevresi, 1829’da Çarlık Rusya’sına terk edilmeden önce halkının ekseriyeti Müslüman Türk,
zengin ve tabiî güzellikleriyle meşhur, Osmanlı’nın doğuda Erzurum ve Trabzon’dan sonra en
Göç, kısaca anlamlı bir uzaklık ve etki yaratacak kadar bir süre içinde gerçekleşen bütün yer değiştirmeler olarak
tanımlanmaktadır. Göçü; nedenleri (zorunlu ve gönüllü göç), amaçları (çalışma, sığınma) ve hedefe varmakta kullanılan
yöntemleri (yasal, yasa dışı) gibi kriterlere uygun olarak sınıflandırmak mümkün olmakla birlikte “farklı bilimsel
disiplinler farklı kriterlere göre tasnif yapabilmektedir.
Zorunlu göç ise savaş, tabii (doğal) afet, sürgün gibi nedenlerle insanların yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda
kalmaları veya buna mecbur bırakılmaları sebebiyle meydana gelen göç olarak tanımlanmaktadır. (Yılmaz, 2014,
1687).
1
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önemli şehirlerinden biriydi (Zeyrek, 2001, 17).
Ahıska ve çevresi 1068 yılında Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Selçuklu ülkesine
katılmış, zaman zaman da Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevi devletlerinin nüfuzu altında
kalmıştır. Ahıska bölgesi 1267 yılından itibaren bölgede yaşayan Türk kökenli Atabek
yönetimleri altında yaşamıştır (Kırzıoğlu, 1992, 150). Padişah III. Murad devrinde (1578) serdar
Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin fethini müteakip bölgedeki Türk ahali
Müslümanlığı kabul etmiş, Atabekler yönetimi de varlığını korumuştur.
Ahıska, 1828’de yaşanan Osmanlı-Rus savaşı sonucu 1829 Edirne Antlaşması ile savaş
tazminatı olarak Ruslara bırakılmıştır. Hıristiyan Rus, Gürcü ve Ermenilerin zulmü sebebiyle,
Anadolu’ya doğru başlayan göçlerle Türk nüfusunun bir kısmını kaybetmiş, göç etmeyenler de
1944 yılında sürgüne gönderilmiştir. 1917 yılına kadar Rus Çarlığı yönetiminde kalan Ahıska
bölgesi, 1917 Ekim Devrimi sonrası Tiflis’te kurulan ve çoğunluğu Gürcü ve Ermenilerden
oluşan Maverayi Kafkas/Seym Hükûmeti’nin kontrolüne geçti. Maverayi Kafkas
Cumhuriyeti’nin, 26 Mayıs 1918 tarihinde Seym’i feshetmesini müteakip aynı gün Gürcistan,
Ermenistan ve Azerbaycan bağımsız devletleri kurulmuştur. Bölgede yaşanan siyasi belirsizlik
süresince Ahıskalılar Osmanlı Devleti’ne bağlanmak için her türlü yolu denemiş, Batum
Konferansı’nda istekleri kabul görmüş ancak en son 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması
ümitlerini boşa çıkarmıştır (Özkoşar ve Kahvecioğlu, 2014, 361; Zeyrek, 2001, 14-17).
Artık Rus mezaliminin yanında Gürcü eziyeti de başlamıştır. “Demir perde” arkasında
kalan Ahıska Türklerinin ilk önce Türkiye ile her türlü manevî-kültürel ilişkileri kesilmiş,
ardından liderler, aydınlar, din adamları Türkçülük ve Türkiye taraftarlığı suçlamasıyla sistematik
şekilde ortadan kaldırılmıştır. Soyadları Gürcüceye çevrilmiş, okullara Gürcü dili ve alfabesi
zorunluluğu getirilmiş ve pasaportlarına ‘Azerbaycanlı’ damgası vurulmuştur. Bu dönemde
Acaralara, Osetlere ve Abhazlara özerk cumhuriyet kurma hakkı tanınırken, Ahıska Türklerinin
bu yöndeki talepleri kabul edilmediği gibi önde gelen aydınlar ve ‘beyler’ tutuklanmışlar,
sürülmüşler ya da öldürülmüşlerdir (Zeyrek, 2001, 35-37; Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ., 2014,
39-40).
1944 Sürgünü
Etnik grupların millî duygularını bir tehdit olarak gören ve sınır bölgesini Türklerden
temizlemek için bahane arayan Stalin, İkinci Dünya Savaşı esnasında daha önce askerlik eğitimi
almamış 40.000’e yakın Ahıska erkeğini askere alarak cepheye sürdü.
Müteakip hamle ise çoğunluğu geride kalan yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan Ahıska
Türklerini 1944 yılının 14 Kasımını 15 Kasıma bağlayan gece, daha güvenli bölgelere
gönderilecekleri gerekçesiyle tren ile Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Sibirya’ya sürmek
olmuştur (Özkoşar ve Kahvecioğlu, 2014, 362). Ahıska Türklerinin yüzyıllarca yaşadığı köy ve
kasabalara ise Gürcü ve Ermeniler dolduruldu.
Resmi kayıtlara göre 86.000 kişi ve askerde görevli 40.000 kişi de dikkate alındığında
toplamda 126.000 Ahıska Türkü yurtlarından sürülmüştür. Kötü koşullarda bir buçuk ay süren
tren yolculuğu ve hemen sonrası toplama kamplarında soğuktan, açlıktan ve çeşitli hastalıklardan
17.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Diğer yandan askere götürülen 40.000 Ahıska gencinden
20.000’i ancak geri dönebilmiştir. Oniki yıl açlık ve sefalet içerisinde devam eden kamp hayatı
süresince Ahıska Türkleri, hem maddi hem de manevi yıkıma uğramışlardır (Özkoşar ve
Kahvecioğlu, 2014, 362). Ahıska Türkleri sadece sürgün değil savaşın yol açtığı yıkım ve
yoklukların yanında Sovyet rejiminin sıkı istibdat tedbirleriyle de mücadele etmek zorunda
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kalmışlardır.
1956’da Yüksek Sovyet, sıkı rejim şartlarını yumuşatarak Ahıska Türklerinin SSCB’nin
Ahıska dışında istedikleri bir bölgesine yerleşmelerine izin verdi. Ancak 1957’de Moskova’ya
giderek müracaatta bulunan Ahıska Türkü temsilcilerine “siz Azeri’siniz, o halde Azerbaycan’a
dönebilirsiniz.” diye cevap verildi.
1958 Eylül ayında Azerbaycan hükümetinin talebi ile Sahatli ve Sabirabad bölgelerine
Özbekistan’dan gelen 100.000 civarında (bazı kaynaklarda 25-40 bin) Ahıska türkü yerleştirildi.
1968 yılında çıkan bir kararname ile aynı tarihlerde sürgüne gönderilen Karaçay, Balkar, Çeçen,
İnguş ve Kalmuk gibi Kuzey Kafkasya toplulukları yurtlarına dönebildiği halde, Ahıska
Türklerine SSCB içerisinde serbest dolaşım hakkı tanınmış ancak vatanlarına dönüşlerine
müsaade edilmemiştir. Sovyet yönetiminin oyalama taktikleri karşısında 1970’te Türkiye’ye göç
etmek isteyen Ahıska Türklerinin listesi Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ne verilmiş ancak
bir sonuç alınamamıştır (Toker, 1992, 215)
1989’a kadar Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğu Orta Asya’da kalırken,
azımsanmayacak sayıdaki Ahıska Türkü de, başta Kuzey Osetya, Karaçay-Çerkez, KabardinBalkar ve Azerbaycan olmak üzere, Sovyetler Birliği’nin değişik bölgelerine göç etmişlerdir
(Zeyrek, 2001, 121; Trier vd., aktaran: Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ., 2014, 54).
1989 Fergana Olayları ve Sürgünü
1989’da Özbekistan’ın Fergana vadisinde yaşayan Ahıska Türkleri, bir kışkırtma sonucu
3 Haziran günü başlayan ve haftalarca süren karışıklıklar sonucu Özbek halkın kıyımına
uğramıştır. Ahıska Türkleri ile Özbekler arasında kardeşkanının dökülmesine yol açan olaylarda
değişik rakamlar verilse de 100’den fazla kişinin öldüğü, 1000’e yakın kişinin yaralandığı,
bazılarının tecavüze uğradığı, evlerin köylerin arabaların yakıldığı, 45-70 bin civarında bir
nüfusun ise kısa sürede kargo uçaklarına bindirilerek Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Ukrayna ve Türkmenistan’a ikinci kez sürgün edildiği çeşitli kaynaklarca belirtilmektedir
(Özkoşar ve Kahvecioğlu, 2014, 362; Zeyrek, 2001, 70; Osipov, 2000, 9-10). Ancak en acısı ise
Türk basınının sessizlikle eşdeğer tutulacak düzeyde az ilgi göstermesidir.
Bir süre sonra Özbekistan’ın diğer yerleşim yerlerine de sıçrayan huzursuzluk nedeniyle
buralardaki Ahıska Türkleri de kendi imkânlarıyla Azerbaycan, diğer Orta Asya cumhuriyetleri
ve Rusya’nın Krasnodar vilayeti başta olmak üzere ülkeyi terk etmiştir.
Krasnodar Olayları ve Amerika’ya Göç
Rusya Federasyonu’nun Krasnodar bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri, vatandaşlıkları
iptal edildiğinden kimliksiz/pasaportsuz yaşamakta, sürekli baskı ve insan hakları ihlallerine
maruz kalmaktaydı. Oysa SSCB çökmeden hemen önce çıkarılan bir yasada, herkesin üzerinde
yaşadığı ülkenin vatandaşlığını otomatik elde edeceği belirtilmekteydi (Özkoşar ve Kahvecioğlu,
2014, 363). Doğu Slav kökenli Kozak nüfusun Türk karşıtı protestoları ve yıldırıcı eylemleri de
günlük hayatı oldukça zorlaştırmaya başlamıştı.
Bu esnada olaya müdahil olan Uluslararası Af ve Göç Örgütleri, Avrupa Konseyi ile
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer örgüt ve kuruluşların
katkılarıyla ABD Mülteci Programı kapsamında Haziran 2006’da yaklaşık 9 bin Ahıska Türkü
Amerika Birleşik Devletleri’nin 30’dan fazla eyaletine yerleştirilmiştir. Takip eden yıllarda bu
sayı 15 bin civarında bir rakama ulaşmıştır. Amerika’da dağınık bir şekilde yaşamı ‘üçüncü
sürgün’ olarak değerlendirenler olsa da insanca yaşamanın bir fırsatı olarak görerek kısa sürede
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adaptasyon sürecini tamamlayanlar çoğunluktadır. (Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ., 2014, 116124)
Türkiye’ye, İkinci Vatana Göç
Öz vatanlarına dönüşün mümkün olmaması hâlinde Türkiye’ye göç etmelerine izin
verilmesini her fırsatta dile getiren Ahıska Türklerinin isteği, nihayet 1989’da karşılığını bulmuş
ve Sovyet makamları, Türkiye’nin kabul etmesi hâlinde göçe izin vereceklerini bildirmişlerdir.
TBMM’de çıkarılan 3835 sayılı kanun2 ile 150 Ahıska Türkü ailesi devlet tarafından Iğdır’da
geçici göçmen meskenlerine yerleştirilmiştir. Kendi imkânları ile serbest göçmen statüsünde
gelenler ise Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlere
yerleşmişlerdir. Bursa’ya gelen Ahıska Türkleri içinde Azerbaycan ve Rusya’dan gelenler
çoğunlukta olup Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan’dan gelenler de vardır. 3835
Sayılı kanunun müteakip dönemlerde yürürlükte kalmasına rağmen ülke içi ekonomik, sosyal ve
siyasal sorunlar, Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü3, Halepçe katliamı, Körfez Harbi4 ve
Bosna İç Savaşı5ndan kaçıp sığınanlar Türkiye’nin önceliklerini değiştirmiştir (Zeyrek, 2001,
204).
Türkiye’ye ikinci göç dalgası ise Ukrayna’daki ayrılıkçı Rus yanlılarının karıştığı iç
karışıklıklar ve silahlı çatışmalar sonrası başlamıştır. Yaşadıkları çevre çatışmalardan büyük zarar
gören 1200 civarında Ahıska Türkü, bölgeye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Erzincan ilinin Üzümlü ilçesine iskânlı göç kapsamında
yerleştirilmiş olup sayılarının toplamda 3000-3500’e ulaşması beklenmektedir (Orhan ve Coşkun,
2016: 42).
Ahıska’ya geri dönüşe izin verilmeyiş sebepleri arasında elverişli tarım arazilerinin azlığı,
Türkiye sınırında Türk nüfus barındırmak istenmemesi, Ahıska Türklerinin müslüman olmaları,
bölgeye yerleştirilen Gürcü/Ermeni nüfus, Gürcü nüfusun azınlık konumuna düşme ihtimali, UA
enerji nakil hatları geçiş güzergahı üzerindeki bölgenin kontrol altında tutulmak istenmesi ve Türk
Cumhuriyetleri ile her türlü fiziki, kültürel ve sosyal ilişkinin engellenerek toplumlar arası olası
bir bütünleşmeyi engellemek vb. sebepler sayılabilir (Zeyrek, 2001, 58; Kolukırık, 2011, 171172). Ancak hiçbir gerekçe bu topluluğa yapılan mezalimi ve buna sessiz kalınmasını haklı
gösteremez.
Bunun yanında Türkiye’de birçok insan, Ahıska Türklerinin kim olduğunu 1991 yılında
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından öğrenmiştir. Öncesinde Sovyet coğrafyasında
Türkiye Türkçesi konuşan, aynı kültürü paylaşan, kendini ‘Türk’ olarak tanımlayan bu topluluğun
varlığı hakkında herhangi bir bilgi sahibi değildi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından
yirmi altı yıl geçmiş olmasına ve o tarihten bu yana binlerce Ahıska Türkü’nün Türkiye’ye göç
etmesine rağmen hâlen birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Ahıska Türklerinin kim
olduğunu bilmediği, onlar hakkında bilgi sahibi olmadığı, birçok açıdan düşündürücü ve
3835 Numaralı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun ve 92/3706 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3835.pdf, Erişim tarihi: 25.02.2017.
3 Bulgar hükümetinin uyguladığı baskı politikaları sonucunda Bulgaristan’dan zorunlu göç kapsamında 1989 mayıs
ayından
itibaren
3
ayda
vizesiz
345.960
(82.390
aile)
gelmiştir.
http://akademikperspektif.com/2016/12/27/bulgaristandan-turkiyeye-gocler/, Erişim tarihi: 18.02.2017.
4 1988 Halepçe olaylarında 500 bin, 1. Körfez Savaşında 1 milyon olmak üzere 4 yıl gibi bir sürede 1.5 milyon Kürt
Türkiye’ye göç etmiştir. http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/40063/1_korfez_savasi, Erişim tarihi: 15.04.2017.
5 Bosna Savaşı 1992 yılı Nisan ayında başlayıp, 1995 yılı Eylül ayına kadar sürmüştür. Savaş esnasında Bosna’dan 2
milyon insan göç etmek zorunda bırakılmış, 20.000 civarında Boşnak Türkiye’ye gelmiştir.
http://www.goc.gov.tr/icerik3/kitlesel-akinlar_409_558_559, Erişim tarihi: 15.04.2017.
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yadsınamaz bir gerçektir (Aydıngün, 2013, 2665).
Diğer bir husus da ‘Ahıska Türkleri’ adlandırmasının, yaygın olarak 1980’li yıllardan
itibaren kullanılmaya başlanmasıdır. Orta Asya’da yaşayan Ahıska Türkleri ile 93 harbi
sonrasında Türkiye’ye göç eden Ahıska Türkleriyle yapılan mülakatlarda, kişiler kendilerini
‘Kafkas Türkleri’ olarak tanımladıklarını ifade etmişlerdir. Sovyet rejimi tarafından ise özellikle
1930’lu yıllardan itibaren ‘Azerbaycanlı’ olarak adlandırılmıştır. Grubun Müslümanlaştırılmış
Gürcülerden oluştuğu görüşünü savunan Gürcistan ise ‘Mesh’ veya ‘Mesketyalı’ terimlerini
kullanmakta ısrarcı olmuş, bu sayede zaman içinde Ahıska Türklerinin Gürcü olduğu görüşünü
yaygınlaştırmayı hedeflemiştir. Günümüzde ise ‘Mesketyalı Müslümanlar’ adlandırmasını
kullanmayı tercih etmektedir. Batı yazınında ise İngilizce Meskhetians veya Meskhetian Turks
adlandırmaları kullanılmaktadır (Aydıngün, 2013, 2666).
Avrupa Konseyi Üyeliği ve Gürcistan’da Değişim
Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşü konusunda Gürcistan tarafından en ciddi
adımlar, Avrupa Konseyi üyesi olma sevdası ile 1993-1999 yılları arasında atılmıştır. Çünkü
üyelik şartları arasında Ahıska Türklerinin geri dönüşünün sağlanması da yer almaktadır. İki yıl
(2001) içinde başlaması planlanan geri dönüş sürecinin 2011 yılına kadar 12 yıl içinde
tamamlanması öngörülmekteydi. Gürcistan tarafından yapılacak düzenleme ve uygulamaların
denetimi ve takibini de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yapacaktı. Konsey, Rusya
Federasyonu’ndan da farklı cumhuriyetlerde yaşayan Ahıska Türklerinin koşullarının
düzeltilmesini, yerinde kalmak isteyenler için vatandaşlık düzenlemelerinin yapılmasını ve göç
konusunda bir baskı uygulanmamasını talep etmiştir (Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ., 2014, 7377).
Ahıska Türklerinin geri dönüşüne ilişkin yasa taslağının hazırlanmasında aktif rol oynayan
Avrupa Azınlık Konuları Merkezi (European Center for Minority Issues-ECMI) katkılarıyla
Nisan 2006’da Tiflis’te yapılan toplantıda Gürcistan yetkilileri ile çeşitli ülkelerden gelen Ahıska
Türk dernekleri temsilcileri ilk kez resmi bir ortamda bir araya gelmişlerdir. Ancak ülke
bütünlüğünü sağlamakta yaşadığı sorunlar (Rusya-Gürcistan Savaşı ile Abhazya ve Güney Osetya
bölgeleri), bir kez daha Gürcistan’a sorumluluklarından kaçma fırsatı sağlamıştır.
Diaspora ve Ahıska Türkleri
Diaspora Teriminin Etimolojisi
Yunanca bir terim olan ‘diaspora’; ‘dia-saçılmak’ ve ‘sporos-tohumlar’ (bazı yazarlar
‘sperien’ kelimesini aynı anlamda kullanmaktadır6) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşur.
Botanikten ödünçlenen bu terim, antropolojide ve sosyolojide de botanikteki semantiği
sürdürerek; dağılmış, vatan topraklarından ayrılmış ve yayılmış, yani vatan dışında yerleşip
yaşayan toplumlar için kullanılan bir terim haline gelmiştir (Yaldız, 2013, 290; Ersoy, 2008, 8).
Diaspora; Webster7 sözlükte “Uzun zamandır kendilerinin veya atalarının yaşadığı
bölgenin dışında yaşayan insan grubu”, TDK8 sözlüğünde ise “1. isim Herhangi bir ulusun veya
inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer; 2. Herhangi bir ulusun

‘sperien’ için bakınız (Dufoix, 2011, s. 17)
https://www.merriam-webster.com/dictionary/diaspora, Erişim tarihi: 18.02.2017.
8 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid= TDK.GTS.58b3f81ae80051.58477249, Erişim
tarihi: 18.02.2017.
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yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu; 3. Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde
yerleşen kolları, kopuntu” olarak tanımlanmaktadır.
İlk kez MÖ 5.yy.da Sophocles, Herodotus ve Thucydides tarafından ‘diaspeiro’ olarak
kullanıldığı ve MÖ 3.yy.da Tevrat’ın bilinen en eski Grekçe çevirisi Septuagint’te 12 kez
zikredildiği (Dufoix, 2011, 17) belirtilen kadim bir kelime olarak diasporanın anlamı ve içeriği,
özellikle 20.yy.da oldukça genişlemiştir. Diaspora kavramının bu kadar kolay kullanılması,
kavramsal sınırlarının belirsizleşmesine ve diasporanın ne anlama geldiğinin sorgulanmasına
neden olmaktadır. Bugün diaspora kavramı, kimlik, etnisite, ulus, göç, getto ve azınlık gibi
kavramlarla da yakın ilişki içerisindedir. Nitekim Cohen (2008, s. 160), diaspora kavramının bir
zamanlar özellikle Yahudiler, nadiren de Yunanlar, Ermeniler ve Afrikalılar için kullanıldığını,
günümüzde ise en az otuz farklı etnik grubun kendilerini diaspora olarak tanımladığını veya
başkalarınca diaspora olarak tanımlandıklarını ifade etmektedir.
William Safran (1991, 83) ise diasporayı: “tarihi anavatandan talihsiz bir sebeple
kovulmuş, kendi anavatanına ve orada ya da diğer yerlerde yaşayan vatandaşlarına karşı
sadakatini korumuş, kendi etnik kimliğinin de bilincinde olan toplumdur” biçiminde tanımlar.
Ona göre; “diaspora her şeyden önce parçası olduğu halkını, tarihini, kültürünü, örf ve adetlerini
tanımalı ve hatırlanmalı”dır ve diasporanın oluşması için sadece anavatan dışında yaşamak yeterli
değildir. Diaspora kavramı, genel olarak göç deneyimi yaşamış günümüz ulusötesi9 etnik
grupların birçoğu için kullanılır. Önceleri ‘özcü’ (essentialist) bir yaklaşımla anavatanlarından
trajik bir biçimde kovulmuş, içe dönük, homojen toplulukları tanımlamak için kullanılan diaspora
terimi, bugün küresel hareketliliğe bağlı olarak mülteciler, göçmenler, misafir işçiler, sürgün
yaşayanlar, hatta etnik azınlıklar için bile kullanılmaya başlanmıştır (Yaldız, 2013, 290; Ersoy,
2008, 7).
Özellikle 19.yy.da genel olarak köleliğin son bulması, ulus-devlet yapılanmaları,
sonrasında yaşanan dünya savaşları, ideolojik çatışmalar, yeni dünya düzeni ile küreselleşmenin
getirdiği nüfus hareketlilikleri, diaspora tanımının genişlemesine ve çeşitlenmesine sebebiyet
vermiştir. Yeni diaspora; kimi unsurları taşıması gereken değil, taşıdığı tasavvur edilen anlamlar
ile bir kimlik yaratma süreci olarak tanımlanmaktadır.
Diaspora Özellikleri
UA Politika ve sosyal düşünürlerden William Safran, Robin Cohen ve Gabrial Sheffer,
toplulukların diaspora olarak tanımlanabilmesi için bazı kriterler ileri sürmüşlerdir. Safran,
diaspora’yı nitelerken tarihsel bağlama vurgu yaparak travma, sürgün ve nostalji üzerinde
durmuş, bu yönüyle klasik diaspora sınıflandırmasına yönelik Yahudiler ile özdeşleştirmeye
yönelmiştir. Cohen (2008, 17) ise, günümüzde gittikçe daha geniş bir anlamda kullanılan diaspora
terimine yönelik 9 kriter oluşturmuştur:

9

1.

Ana yurttan genellikle travmatik bir şekilde ayrılma,

2.

(ya da) Ana yurttan iş aramak, ticaret veya kolonyal amaçlar gibi nedenlerle ayrılma,

3.

Kolektif bir hafıza ve ana vatan ilişkin mitos,

4.

Varsayılan ana yurdun idealize edilmesi,

5.

Dönüş hareketi veya en azından devam eden bir bağlantı,

6.

Uzun zamandır devam eden güçlü bir etnik grup bilinci,

Ulusötesi kavramı için bakınız (Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ., 2014, 27).
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7.

Ev sahibi toplumlarla sorunlu bir ilişki,

8.

Diğer ülkelerdeki soydaşlarla ortak sorumluluk duygusu,

9.

Hoşgörülü ev sahibi ülkelerde hayatı zenginleştiren daha iyi bir yaşam kurma imkanı.

Cohen’in belirttiği ‘ana yurttan iş aramak, ticaret veya kolonyal amaçlar gibi nedenlerle
ayrılma’ ve ‘diğer ülkelerdeki soydaşlarla birlikte dayanışma duygusu’ vurgusu, günümüz
koşullarını ifade etmesi açısından önemlidir. Sheffer (2003, 9) da diasporaya yönelik şu
tanımlamaları yapmaktadır:
1.

Zorunlu veya gönüllü göç sonucu oluşmuştur,

2.

Üyeleri, aynı etno-ulusal kökenden geldiklerini kabul eder,

3.

Anavatan dışındaki bir veya daha fazla ülkede ve azınlık olarak yaşamaktadırlar,

4.

Üyeleri, hem anavatanla hem de diğer ülkelerdeki soydaşlarıyla bağlarını
sürdürürler,

5.

Üyeleri hem diasporanın diğer üyeleriyle hem de bütün bir ulusla kültürel, sosyal,
ekonomik ve politik açıdan dayanışma içindedir,

6.

Diaspora üyeleri, ev sahibi devletler, anavatan ve uluslararası aktörler arasındaki
ilişkiyi etkileyecek devlet-ötesi (trans-state) iletişim ağları kurarlar.

Diaspora ile ilgili yapılan tanımlar ve belirtilen özelliklere rağmen konu üzerinde bir uzlaşı
oluşmamıştır. Bunda kendini diaspora olarak görenlerin çokluğu kadar diaspora nitelemesi yapan
otoritelerin çokluğunun da etkisi vardır. Farklı tanımlamalar, oluşturduğu anlam çoğulluğu ile
kavramı belirsizleştirmektedir. Öte yandan diasporayı tanımlarken kuralcı ve hiyerarşik bir
perspektiften yaklaşmak ise sürekli değişen ve dönüşen dünya şartlarına aykırılık oluşturacaktır.
Diasporanın Sınıflandırılması
Diaspora kavramının sınıflandırılmasında çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Konunun
uzmanlarından Sheffer (1986, 4), Klasik ve Modern Diaspora yaklaşımını kullanırken, Cohen
(2008, 18), diasporaları 5 başlık altında sınıflandırmaktadır:
a. Mazlum/mağdur diasporalar (Victim diasporas): Yahudiler, Filistinliler, Afrikalılar ve
Ermeniler.
b. Emekçi/işçi diasporaları (Labour diasporas): Hintliler, İtalyanlar, Türkler, Çinliler,
Kuzey Afrikalılar.
c. Yayılmacı/sömürgeci diasporalar (Imperial diasporas): İspanyollar, Portekizler,
Hollandalılar, Fransızlar, İngilizler.
d.

Ticaret diasporaları (Trade diasporas): Çinliler, Lübnanlılar, Japonlar.

e. Yerlerinden
Sindhiler10, Parsiler11

edilmiş

diasporalar

(Deterritorialized

diasporas):

Karayipliler,

Diaspora kavramının içeriğinin, dönemsel gelişmeler bağlamında zenginleştiğini belirten
Michele Reis (2004, 47) ise diasporaları Klasik, Modern ve Çağdaş dönem olmak üzere 3 bölüme
ayırmıştır.

Pakistan‘ın Sind Eyaleti olmak üzere Sind bölgesinin Hindistan kesimindeki Racasthan eyaletinde yaşayan Sindhi
dili konuşan, ağırlıklı müslüman Hint-Aryan bir etnik grup. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sindhiler, Erişim tarihi:
18.02.2017.
11 Güney Asya’da yaşayan Zerdüşt halk. https://tr.wikipedia.org/wiki/Parsiler, Erişim tarihi: 18.02.2017.
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Ahıska Türkleri Bir Diaspora mıdır?
Diaspora denildiğinde dünya kamuoyunda ilk akla gelen Yahudi, Ermeni ve Afrika
göçmenleridir. Oysa Ahıska Türkleri 1944 yılında Stalin yönetimince onlardan daha dramatik ve
acıklı sürgün şartlarına maruz bırakılmış, halen dönemedikleri anavatanlarının özlemini çekmekte
ve ağır diaspora şartlarında yaşamaktadırlar. Dış dünya ise uzun bir süre bunları görmezden
gelerek gündeme taşımamıştır. Bunda soğuk savaş yıllarındaki kapalı sınırlar ve medya
sınırlaması-sansür kadar mevcut siyasi konjonktür de etkili olmuştur.
Yaşadıkları yargısız infaz niteliğindeki sürgün/göçler ile arkalarında sadece vatanlarını
değil, o güne kadar edindikleri maddi tüm birikim ve haklarını, bu zulüm süresince kaybettikleri
aile ve komşularını, dini-kültürel ritüellerini de bırakmak zorunda kalmışlardır. O günden bugüne
Ahıska Türkleri hâlâ anavatanlarına dönememişlerdir ve günümüzde 425.000 ila 500.000
arasında olduğu tahmin edilen nüfusları ile RF, Ukrayna, Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan,
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, ABD ve KKTC olmak üzere 10 ayrı ülkede yaşamaktadırlar
(Üren, 2016:167).
Ahıskalı Türklerin hayatlarında sürgünler-göçler ve belirsiz yaşam koşulları, son yüzyıl
içinde süreklilik kazanmıştır. Sovyetler Birliği’nin despot yönetiminde kimliksiz, vatansız, yer
değiştirme ve çalışma özgürlüğü olmadan ikinci sınıf bir toplum olarak yaşam ve göçün getirdiği
diğer belirsizlikler, Ahıska Türklerinin yaşantıları üzerinde derin izler bırakmıştır. Her türlü dini
inanış ve uygulamaları yok sayan, Rus dili ve kültürünün baskın olduğu Sovyet Rusya idaresi
altında Ahıska Türklerinin milli ve dini değerlerini koruyabilmeleri gerçekten takdire şayan bir
mücadeledir. Bunda şüphesiz güçlü etnik bilinç kadar hiç sönmeyen anavatan sevda ve özleminin
payı büyüktür.
Ahıska Türkleri her türlü yasak ve zorluğa, asimile olmaları beklentilerine rağmen, içinde
yaşamak zorunda bırakıldıkları her toplum/kültürde; anavatan sevdalarını, geleneksel kültür ve
kimliklerini, geniş aile bağlarını ve geri dönüş ümitlerini bir savunma refleksi olarak
koruyabilmişlerdir. Ayrıca ‘Glasnost’ ve ‘Perestroika’12 uygulamaları sonrası ulaşım ve
iletişimde yaşanan kolaylık ve kendini ifade serbestliği etkisi ile diğer ülkelerdeki Ahıska Türkleri
ile bütünleşmiş ortak gelecek duygusu gelişmiş ve artmıştır. Bu yönleriyle gerek Sheffer gerekse
de Cohen tarafından belirtilen diasporik özellikleri fazlasıyla taşıdıkları değerlendirilmektedir.
Diaspora ve Uluslararası İlişkiler
Diasporalar, son 25 yılda giderek uluslararası siyasi alanda önemli oyuncular haline
gelmiştir. Siyasi açıdan aktif diaspora topluluklarına örnek olarak Yahudiler, Yunanlılar ve
Ermeniler gösterilebilir. İsrail ve Ermenistan gibi birçok ülke, diasporalarını stratejik açıdan
hayati önem taşıyan siyasal varlıkları olarak görürken, Hindistan, Filipinler ve diğer göçmen
gönderen ülkeler için diasporadaki insanlarının ülkelerine yaptıkları parasal destek öne
çıkmaktadır. Diasporaların son yıllarda dünya sahnesinde daha görünür, belirgin hale gelmesinin
en önemli nedenleri arasında küreselleşmenin getirdiği etkileri, yeni iletişim teknolojilerinin
toplumları mobilize etme kabiliyetini ve çok kültürlülük politikalarını uygulayan ülkelerin etnik
gurur ve atılganlığı yeniden canlandırmasını sayabiliriz.
Günümüzde, yerlerinden edilmiş toplulukların gerek yaşadıkları ülkelerde gerekse de
anavatan topraklarında çeşitli yollarla siyasi faaliyetleri harekete geçirebildiğini görmekteyiz.
Glasnost: Açıklık; Perestroika: Siyasi sistemin, devlet örgütünün ve hükümet organlarının yeniden yapılanması.
Detaylı bilgi için bakınız, http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/glastnost-aciklik-ve-perestroyka-yenidenyapilandirma-379, Erişim tarihi: 22.03.2017
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Diaspora temelli dernek, vakıf ve örgütler; ev sahibi ülkeleri, anavatanlarını destekleyici/eleştirici
politikalar oluşturmaya yönlendirebilir; siyasi partilere, toplumsal hareketlere ve sivil toplum
örgütlerine finansal destek verebilir; ev sahibi ülke veya anavatanında şiddet içeren çatışmaların
sürdürülmesi için terörizmi destekleyebilirler. Özellikle interneti kullanarak bazen vatan
sorunlarıyla ilgili kitlesel protesto ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunabilirler (Budarick,
2011, 7). Gerçekten de gurbetçi oyları başta ülkemiz ve İsrail olmak üzere birçok ülke için önem
arz eden bir husus olmuştur. Bunun yanında özellikle son yıllarda UA örgüt ve kuruluşlar
nezdinde ülkemize yönelik pozitif/negatif propagandalar, dış siyasette önemli bir yer
oluşturmaktadır.
Ahıska Türkleri Diasporası ve Uluslararası İlişkiler
Diasporada Ahıska Türklerinin ilk mücadelesi, Moskova’ya gönderilen dilekçeler ile; haklı
davalarında mücadele için ilk örgütlenebilmeleri ise, 1956 yılında olmuştur. Yapılan
haksızlıkların resmi olarak kabul edilmesi, vatan topraklarına dönüş ve mallarının iadesi için
Ahıska Türkleri ‘Ahıska Türkleri Millî Hareketi’ adıyla bir örgüt kurarak ilk toplantılarını Mart
1956’da Özbekistan’da yapmışlardır. Şubat 1964’te ise Orta Asya ve Kafkasya’yı temsilen
600’dan fazla delegenin katıldığı bir kongre yapılarak ‘Milli Hakların Müdafaası için Türk
Birliği’nin kurulmasına karar verilmiştir. Sonraki yıllarda ‘Vatan Cemiyeti’ adını alan örgütlenme
çerçevesinde 1962-1989 yılları arasında on kongre düzenlemesine, Moskova’ya heyetler, raporlar
gönderilmesine ve gösteriler/protestolar düzenlemelerine rağmen Sovyet Rusya ve Gürcistan’ın
olumsuz yaklaşımı, KGB tarafından hareketin önde gelenlerinin tutuklanması ve sıkı takibi, lider
kadro arasındaki fikir ayrılıkları vb. sebeplerle sonuç alınamamıştır.
Vatan Cemiyeti 1980’lerin sonuna dek, Ahıska Türklerinin vatana dönüş hareketinin tek
örgütü olmuştur. Gorbaçov’un iktidara gelmesi, ardından Sovyetler Birliği’nin çöküşüne
müteakip Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna’da değişik adlarla birçok
dernek kurulsa da Ahıska Türkleri genel olarak 3 gruba bölünmüştür: Birinci grup, Gürcistan’a
Türk kimliğiyle dönmeyi; ikinci grup müslüman Gürcülüğü kabul ederek Gürcistan’a dönmeyi;
üçüncü grup da Türkiye’ye göç etmeyi savunuyordu. Bu fikir ayrılığına bazı yerlerde dördüncü
seçenek olarak bulundukları yerde yaşamaya devam etmek de eklenmektedir (Aydıngün, A. ve
Aydıngün, İ, 2014, 53-59; Üren, 2016, 148-149). Bu açmaz yıllar içerisinde hep devam edecek
ve Ahıska Türklerinin ‘Tek Yürek-Tek Hareket’ olarak kenetlenmelerinin önünde en büyük
engeli teşkil edecektir.
Aslında sürgün kararı, sonrasında yaşananlar, Ahıskalıların mücadeleleri, yerli halkın
tepkisi gibi birçok konuda Sovyet Rusya tarafından yıllarca uygulanan sansür nedeniyle fazla bir
bilgi bulunmamaktadır. Ahıskalıların sürgünüyle ilgili yayımlanan ilk resmi belge, 28 Nisan 1956
tarihli İkinci Dünya Savaşı yıllarında yurtlarından sürülen halklara yurtlarına dönmelerine izin
verildiğine dair kararnamedir. Ancak Ahıska Türkleri bu hak kapsamına alınmamıştır.
Sovyetler Birliği’nin çökmesinden 1996 yılına kadar olan dönem içerisinde, uluslararası
toplumun dikkati Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası kurulan yeni devletler ile ortaya çıkan
karmaşaya odaklandığı için, Ahıska Türkleri konusu bu dönemde hemen hemen hiç dikkati
çekmemiştir. Mayıs 1996’da Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yerinden edilmiş
insanların sorunlarının tartışıldığı konferansta, Ahıska Türklerinin durumu ilk kez uluslararası
toplumun dikkatine sunulmuştur (Trier vd., aktaran: Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ., 2014, 73 ).
Haklı ve kararlı geri dönüş mücadelelerinde Ahıska Türkleri; özellikle 1991 yılında Sovyet
Rusya’nın yıkılarak maruz kaldıkları zulmün tüm açıklığı ile ortaya çıkması, Gürcistan’ın Avrupa
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Konseyi üyelik süreci ve küreselleşmenin sağladığı ulaşım-iletişim imkânlarıyla farklı
coğrafyalara saçılmış soydaşlarıyla tesis ettikleri irtibat sayesinde bir hayli yol kat etmişlerdir.
Öncelikle iyi bir örgütlenme ve tek vücut-tek ses olma yolunda T.C. Devleti’nin de yardım ve
katkılarıyla kurulan DATUP, kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme, özellikle UA örgüt
ve kuruluşlar tarafından muhatap kabul edilme ekseninde atılmış en isabetli ve doğru faaliyet
olmuştur.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği; Merkezi İstanbul’da olmak ve uluslararası faaliyette
bulunmak üzere kurulmasına uzlaşma sonucu karar verilen küresel bir STK13‘dır. Dünya çapında
Ahıska Türklerini temsilen faaliyetler yürüten DATUP’un kuruluş gayesini; Ahıska Türklerini ve
kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek ve birlikte hareket etmelerini sağlamak,
vatanlarına geri dönüş için iş birliği ve bilgi alışverişi sağlayarak geri dönüşü engelleyen faktörleri
gidermek için girişimlerde bulunmak, 1944’te maruz kaldıkları haksız sürgünü dünyaya
duyurmak için gerekli tanıtım ve faaliyetlerde bulunmak, Ahıska Türklerinin dil, gelenek, eğitim
ve kültürel gelişimi ile anavatana geri dönüş sorununa çözüm bulmaya dönük uluslararası
girişimlerde bulunmak olarak özetleyebiliriz.
Ahıska Türkü Diasporasının Sorunları
Bugüne kadar milli ve dini kültürel özelliklerini korumayı başaran Ahıska Türklerinin
kararlı mücadelelerine rağmen anavatana dönüş amacına ulaşamamaların sebepleri oldukça
fazladır. İlk olarak Sovyetler Birliği toprakları üzerinde çok fazla coğrafyada dağınık olarak
yaşamım geldiği söylenebilir. Özellikle soğuk savaş döneminin despot ve yasakçı idaresi altında
birbirinden habersizce yaşayan insanların aynı ülkü etrafında bütünleşebilmeleri imkansızdı.
Bugün Ahıska Türkleri 10 farklı ülkede 4300’e yakın farklı yerleşim bölgesinde hayatlarını
sürdürmektedirler. Dönüş için gerekli güç birliğinin sağlanamamasındaki en büyük etken bu
dağılmışlık olmuştur.
İkinci etken olarak UA kamuoyu oluşturabilecek etkili bir örgütlenme içerisine
girememeleri, kurdukları örgüt/derneklerin yeterince başarılı olamaması gelmektedir. Bu konuda
göçlerden kaynaklı eğitim ve gelir seviyesinin düşüklüğü kadar toplumu birleştirici ve
yönlendirici karizmatik lider eksikliği ya da mevcut olanların etkisizleştirilmesi de etkili
olmuştur. Ayrıca bundan sonraki yaşamlarını sürdürecekleri yer (anavatan/Türkiye/bulundukları
yerler) konusundaki bölünmüşlük yek vücut olmalarını engellemektedir.
Yıllar içerisinde anavatana dönüşün gerçekleşmemesi, bu yolda başlarına açılan Fergana
ve Krasnodar olayları, dönüş sağlansa bile onları bekleyen belirsizlik Ahıska Türklerini halen
yaşamlarını sağladıkları bölgeye ve topluma uyum sağlamaya ve barış içinde yaşamalarını
sürdürmeye itmiştir. Bu durum ise geri dönüş mücadelesine vurulan en büyük iç darbe olmuştur.
Gürcistan’ın geri dönüş yasasını onaylamasına müteakip gerçekleşen 5.000 civarındaki cılız geri
dönüş dilekçesi de bu durumun somut göstergesi olmuştur. Bir diğer çok önemli faktör ise UA /
bölgesel güçlerin çıkar çatışmasıdır.
Ahıska Türkleri onları bugüne kadar ayakta tutan en büyük güç olarak sağlam aile bağları,
bitmek tükenmek bilmeyen vatan sevdaları, her türlü ortamda kültürel değerlerine sahip çıkarak
sımsıkı bağlanmaları, Sovyet Rusya’nın yıkılması ile çözülen baskı ve dış dünya soyutlamasından
kurtulmaları, bunun yanında küreselleşmenin sağladığı sesli ve görsel medya (cep telefonu, dijital
fotoğraf, internet, facebook, twitter skype vb.) ile ucuz ulaşım imkanları sayesinde ulusötesi bir
13
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diaspora topluluğu olarak varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki zorluklar
insanları ve toplulukları bir arada tutan en büyük güçtür. Yukarıda belirtilen kolaylıklar doğru ve
etkin kullanılmadığı takdirde baskı ve zorluğun kalkmasıyla dağılmanın ve parçalanmanın
tetikleyicisi olabilmektedir.
Sonuç
Ahıska Türklerinin çoğu için Ahıska bölgesi, tarihsel bir anlam ve öneme haiz ana vatan
olarak tanımlanmakla birlikte, eğer gerçekleşmezse gitmeyi düşündükleri ve geleceklerini
gördükleri yer Türkiye’dir. Yaşadığı zulüm ve baskılara rağmen geleneksel kültür ve kimliklerini
kaybetmeyen Ahıska Türkleri, bir karar vererek yaşamlarının geri kalanını sürdürecekleri yeri
tespit ve kabul etme arasındaki kararsızlık/bölünmüşlüklerini ortadan kaldırmak zorundadırlar.
Yoksa atasözünün dediği gibi, ‘Gideceği yeri bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez’ !
Aksi taktirde gün geçtikçe Türkiye dahil farklı coğrafyalara yapılan kalıcı göçler ile yaşanılan
ülke toplumuna uyum çerçevesinde gerçekleşen entegrasyon, Ahıska Toplumunun kararlılığını
ve etkinliğini parçalayacağı gibi, dış dünyanın konuya olan ilgi ve yaklaşımını da kaybettirecektir.
Belirlenecek yol haritasını Ahıska Türklerine benimseterek kenetleyecek, dünyaya
duyurarak destek sağlayabilecek UA temsil kabiliyetli etkin/işlevsel bir örgütlenme içerisine
girmeli ve bu yolda kitleleri arkasından sürükleyebilecek karizmatik bir lider belirlemelidir.
Anavatana dönüş ile bugüne kadar maruz kaldıkları maddi-manevi kayıplarına yönelik
tazminat taleplerini gerçekleştirmek için UA örgüt ve kuruluşlar ile etkin, yapıcı ve yönlendirici
ilişkiler kurulmalıdır.
Haklı davalarını tarihi süreç içerisinde ortaya koyacak bilimsel çalışmaları çoğaltmalı ve
birlik ve beraberliklerini devam ettirme, milli/dini kimliklerini koruma yolunda, yaşadıkları her
bölgede/ülkede ortak kültürel etkinlikler icra edilmelidir.
Geçmişte kimi zaman sessiz, kimi zaman da duyarsız kalmayı tercih eden Türkiye
Cumhuriyeti hükûmetleri, son yıllarda ülkenin bölgesinde ve dünyada gün geçtikçe artan gücü ve
önemine bağlı olarak Ahıska Türklerine sahip çıkmaya başlamıştır. Ancak halen daha yapılması
gereken çok husus bulunmaktadır. Bölgesel olduğu kadar küresel bir güç ve değer olma yolunda
emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti, konunun gerek uluslararası örgüt, kuruluş ve
kamuoyu nezdinde, gerekse de bölgesel ve ikili ilişkiler kapsamında gündeme getirilmesi ve
çözüme ulaştırılması için tüm ağırlığını koyarak stratejik planlar oluşturmalı ve öncülük etmelidir.
Bu yolda sağlanacak her başarı; sıcak denizlere inme yolunda Ruslara DUR demiş bu
kahraman soydaşlarımızın acısını azaltacağı gibi Orta Asya Türk ulus-topluluklarına uzanacak
gönül bağını da güçlendirecektir. Şâir Gülalî, konunun önemini aşağıdaki dörtlüğü ile çok güzel
ifade etmiştir (Zeyrek, 2001, 15):
Ahıska gül idi gitti
Bir ehli dil idi gitti
Söyleyin Sultan Mahmut’a
İstanbul kilidi gitti.
Kaynakça
Aydıngün, A. (2013). Ahıska Türklerinin dünü, bugünü ve yarını. Yeni Türkiye, Türk Dünyası özel sayısı II. No. 54,
s. 2665-2674.
Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ. (2014). Ahıska Türkleri, ulusötesi bir topluluk, ulusötesi aileler. Ankara: Hoca Ahmet
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi inceleme-araştırma dizisi yayın no: 21.

AHISKA TÜRKLERİ VE DİASPORA • | • 239
Budarick, J. (2011). Media, Home and Diaspora. London: Media@LSE, London school of economics and political
science.
Cohen, R. (2008). Global Diasporas; An Introduction. London: Routledge Press.
Dufoıx, S. (2011). Diasporalar. İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yay.
Ersoy, İ. (2008). Diaspora ve kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da yaşayan Kırım Tatarları’nda çoklu kültürel kimliğin ifade
alanı olarak “Tepreş”. Yayımlanmamış Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Kırzıoğlu, M. F. (1992). Kıpçaklar (Ahıska Çıldır Eyaleti Tarihinden). Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Yayınları, 148-162.
Kolukırık, S. (2011, Güz). Sürgün, toplumsal hafıza ve kültürel göç: ABD’deki Ahıska Türkleri üzerine bir araştırma.
Türk dünyası sosyal bilimler dergisi, 59, 167-190.
Orhan, F. ve Coşkun, O. (2016). Zorunlu göçlere yeni bir örnek: Ahıska Türkleri’nin Erzincan’a göçleri. Türk Coğrafya
Dergisi, 67, 41-50.
Osipov, A.G. (2000). Russian experience of ethnic discrimination: Meskhetians in Krasnodar region. Moscow:
Memorial Human Rights Center.
Özkoşar, B. ve Kahvecioğlu, A. (2014). Ahıska Türkleri ve vatana dönüş mücadelesi. Türk Dünyası sivil toplum zirvesi
bildiri kitapçığı. Ankara: KAV kamu araştırmaları vakfı yayınları, 361-366.
Reis, M. (2004, June). Theorizing diaspora: perspectives on ‘classical’ and ‘contemporary’ diaspora. International
Migration, 42(2), 41-56.
Safran, W. (1991). Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return. Diaspora: A journal of transnational
studies, 1(1), 83-99.
Sheffer, G. (1986). A New field of study: Modern diasporas in ınternational politics. G. Sheffer. Modern Diasporas in
International Politics içinde (ss. 1-15). London: Croom Helm.
Sheffer, G. (2003). Diaspora politics, at home abroad. Cambridge: Cambridge university press.
Sideri, E. (2008). The Diaspora of the term diaspora: A working-paper of a definition. Transtext(e)s Transcultures.
Online since 14 October 2009, connection on 12 February 2017. URL: http://transtexts.revues.org/247; DOI:
10.4000/ transtexts.247
TOKER, Y. (1992). Büyük uyanış. İstanbul: Toker yayınları.
Üren, M. (2016). Kimlik çıkar ve jeopolitik ekseninde Ahıska Türkleri sorunu. İstanbul: Nobel bilimsel eserler.
Yaldız, F. (2013). Diaspora kavramı: tarihçe, gelişme ve tartışmalar. Hacettepe üniversitesi türkiyat araştırmaları
dergisi, 289-318.
Yılmaz, A. (2014). Uluslararası göç: çeşitleri, nedenleri ve etkileri. Electronic Turkish studies, 9(2).
Yunusov, A. (2000). Meskhetian Turks: twice deported people. Bakü: Institute of peace and democracy.
Zeyrek, Y. (2001). Ahıska bölgesi ve Ahıska Türkleri. İstanbul, pozitif matbaacılık.
http://www.ahiskafederasyonu.org/?page_id=63, Erişim tarihi: 18.02.2017.
http://akademikperspektif.com/2016/12/27/bulgaristandan-turkiyeye-gocler/, Erişim tarihi: 18.02.2017.
http://www.datub.eu/kurumsal.html#tarihce, Erişim tarihi: 25.02.2017
http://www.goc.gov.tr/icerik3/kitlesel-akinlar_409_558_559, Erişim tarihi: 15.04.2017.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/diaspora, Erişim tarihi: 18.02.2017.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3835.pdf, Erişim tarihi: 25.02.2017
http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/glastnost-aciklik-ve-perestroyka-yeniden-yapilandirma-379, Erişim tarihi:
22.03.2017
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/40063/1_korfez_savasi, Erişim tarihi: 15.04.2017.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58b3f81ae80051.58477249, Erişim
tarihi: 18.02.2017.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Parsiler, Erişim tarihi: 18.02.2017.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sindhiler), Erişim tarihi: 18.02.2017.

AHISKALI İŞ ADAMLARININ GİRİŞİMCİLİK BAŞLIĞI ALTINDA
EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE SANAYİ SEKTÖRÜNE
KATKILARI
IMPORTANCE OF AHISKA TURK BUSINESSMEN OF THE ECONOMIC GROWTH
AND THE CONTRIBUTION TO THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE HEAD OF
ENTREPRENEURSHIP
Mustafa ŞAHİN*
Yunus AKALTUN**
Fatih ORHAN***
Özet
Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda ve sınıra 15 km. mesafede bulunan, Gürcistan toprakları
içerisinde yer alan bir yerleşim merkezine verilen addır. Bu yerleşim bölgesinde yaşayan Türk asıllı
Müslüman topluluğa ise ‘‘Ahıska Türkleri’’ denmektedir. Coğrafi konum olarak Posof Çayının iki
yakasında yer alır ve bu bölge; Osmanlı denetimi altına alındığı döneminde ‘‘Ahıska’’ olarak
adlandırılmıştır. Bölgedeki baskı ve zulümler ise Çarlık Rusya’sı döneminde olduğu gibi Sovyet
Gürcistan’ı döneminde de şiddetlenerek devam etmiştir. Stalin döneminde ise bu zulüm en yüksek noktaya
ulaşmıştır ve neticesinde Ahıska Türklerinin önde gelen aydınları, çeşitli düzmece suçlarla tutuklanıp
öldürülmüşler ya da sürülmüşlerdir. Bu sürgünler neticesinde Ahıskalı Türkler; Türkiye, Rusya, ABD,
Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna, Kıbrıs, Özbekistan ve Gürcistan gibi dünyanın çeşitli
ülkelerine dağılmışlardır. Bugün itibariyle dünyanın dokuz ayrı ülkesinde bulunan Ahıska Türkleri bir
araya gelerek ‘‘Dünya Ahıska Türkleri Birliği’’ (DATÜB) çatısı altında toplanmıştır.23-24 Mayıs 2013’de
Dünya Ahıska Türkleri Birliği’’ ve Bursa’da faaliyet gösteren Tüm Ahıskalılar Sosyal İktisadi İşbirliği ve
Yardımlaşma Derneği (TASİYAD), Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile
Bursa’da ekonomik bir platformda bir araya gelmişlerdir. Bursa’da toplanan ve ikincisi yapılan Dünya
Ahıska Türkleri Ekonomik Forumu Bildirgesi sonuçlarına göre, Dünyadaki bütün Ahıska Türklerinin
ekonomide işbirliğine gideceği kararı alınmıştır. Bu platformda, dünyanın dört bir yanından Ahıskalı
girişimci iş adamları ve Ahıskalı akademisyenler bir araya gelerek bulundukları ülkelerin ekonomik
imkânlarını değerlendirip, yeni yatırım alanları açmayı ve ekonomik fırsatlar oluşturmayı hedeflemişlerdir.
Bu bağlamda çalışmada, çeşitli baskı ve zulüm olaylarının neticesinde dünyanın çeşitli bölgelerine
sürgün edilen ve özellikle son yıllarda öne çıkan ‘‘Ahıska Türklerinin’’, girişimcilik adı altında sanayi ve
ekonomik kalkınmadaki yeri ve önemine vurgu yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, Sanayi, Girişimcilik, Ekonomi
Abstract
Ahiska is the name given to a settlement center located in the territory of Georgia located in the
north-east of Turkeyand15 km to the border. It is called “Ahiska Turks” in the Turkish-born Muslim
community living in this settlement area. It is located on two sides of the Posof River as its geographical
location, It was called “Ahiska” in the period when it was under Ottoman control. The oppression and
persecution in the region continued to intensify during the Soviet Georgia as well as during the Tsarist
Russia. In the Stalin era, this persecute on reached its highest point, and the leading intellectuals of the
Ahiska Turks were banished or arrested and killed with various fitting the crime. As a result of these
banishment, Ahısk Turkis: Turkey, Russia, USA, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Ukraine, Cyprus
Uzbekistan and Georgia are scattered to various countries of the world. As of today, the Ahiska Turks in
nine different countries of the world have gathered to get her under the roof of the “World Ahiska Turks
Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Erzincan, Türkiye, mustafasahin@erzincan.edu.tr
Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Erzincan, Türkiye, yakaltun@erzincan.edu.tr
*** Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Erzincan, Türkiye, forhan@erzincan.edu.tr
*

**

242 • | • ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU (11-13 MAYIS 2017)
Union” (DATÜB).On 23-24 May 2013, “World Ahıska Turks Union” and all Ahıska Turks operating in
Bursa came together on an economic platform in Bursa with the Association of “Social Economic
Cooperation and Assistance” (TASIYAD), the Governorship of Bursa and the Metropolitan Municipality
of Bursa. According to the results of the World Ahıska Turks Economic Forum Declaration, gathered in
Bursa and the second one, it was decided that all the Ahıska Turks in the world would go to the economic
cooperation. On this platform, Ahiska entrepreneur businessmen and academics from all over the world
came together to evaluate the economic opportunities of the countries they were in and aimed at opening
new investment areas and creating economic opportunities.
In this study, emphasized the importance of industrial and economic development to under the
name of entrepreneurship of the Ahiska Turks, who have been exiled to various parts of the world,
especially in recent years, as a result of various oppression and persecution incidents.
Keywords: Ahiska Turks, Industry, Entrepreneurship, Economy

Giriş
Çalışma konusu olan ve ekonomik kalkınmada payı göz ardı edilemeyecek büyüklükteki
girişimci Ahıskalı iş adamlarının ana vatanı Ahıska, Gürcistan toprakları içerisinde Kafkasya
Bölgesi’nin güneybatısında yer almaktadır. Yüzölçümü 6.260 km 2 olan Ahıska doğudan ve
kuzeyden Gürcistan; güneyden Ermenistan; güneybatıdan Türkiye; batıdan Acaristan Özerk
Cumhuriyeti’yle (Gürcistan) çevrelenmiştir (Seferov and Rehman, 2008) Tarihte bu bölge
(Ahıska ve çevresi) Mesketya olarak bilinmektedir (Yüzbey, 2008, Kütükçü, 2005).
Ahıska iki buçuk asır süren Osmanlı Devleti idaresinin ardından, 1828 yılında Ruslar
tarafından işgal edilmiştir ve işgalin ardından Ermeni, Rus ve Gürcü ittifakı neticesinde
Anadolu’ya doğru göçe zorlamıştır. Edirne Antlaşması (1829) ile Ahıska ve Ahılkelek savaş
tazminatı olarak Ruslara terk edilmiş, Kars ve Ardahan’dan itibaren diğer topraklar Osmanlı
Devleti’nde kalmış ve böylece Ahıska’da yaşayan Türkler zulüm ve katliamlarla yüz yüze
gelmiştir ve bu olumsuzluklar 15 Kasım 1944 sürgününe kadar sürmüştür (Demiray, 2012;
Uravelli, 2009). Günümüzde dünya genelinde 500.000 kadar Ahıska Türkü olduğu bilinmektedir
(Üren, 2016).
Dünya Coğrafyasında Ahıska Türklerinin Yaşadığı Bölgeler
Ahıska Türkleri ekseriyette Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan,
Özbekistan ve Ukrayna’da ikamet etmektedirler. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri’ne
de azımsanmayacak kadar Ahıska Türkü göç etmiştir. Şekil 1’de Ahıska Türklerinin günümüzde
yaşadıkları ülkelere göre nüfus dağılımları verilmiştir.

Şekil 1. Sürgüne uğramış Ahıska Türklerinin günümüzde yaşadıkları ülkelere göre nüfus dağılımları
(Aljazeera, 2016)
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Şimdi yukarıda söz bahsedilen ülkelerdeki ahıska Türkü nüfusuna kısaca göz atalım.
Türkiye: Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç hareketini; Ahıska’nın Rus hâkimiyetine
girdiği 1829 yılından Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılına ve SSCB’nin yıkıldığı 1991 yılından
günümüze kadar devam eden süreç olmak üzere, iki döneme ayırmak mümkündür (Hasanoğlu,
2016) Özellikle 1989 olaylarından sonra Ahıska Türkleri Türkiye’ye göç etme talebinde ısrarcı
davranmış, Sovyet Rusya ise Türkiye’nin bu talebe olumlu bakması halinde talep edilen göçe
müsaade edeceğini bildirmiştir ancak Türkiye bu talebi reddetmiştir. Bu talep artan müracaatlara
bağlı olarak 1990 yılında tekrar gündeme taşınmış ve dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın
talimatıyla tekrar masaya yatırılmıştır. Yapılan girişimler neticesinde 02.07.1992 tarih ve 3835
sayılı kanun ile ‘Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü’ yürürlüğe girmiştir (Alim, Doğanay,
Şimşek 2006).
Türkiye 1992’de Kararnamesinden sonra yaklaşık 40000 Ahıska Türkü’nün Türkiye’ye
göç ettiği bilinmektedir. Bugün Ülkemizde yaşayan Ahıska Türklerinin sayısının 40.000 ile
60.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle İstanbul, Bursa ve Antalya gibi endüstri
şehirlerine yerleştirilen Ahıska Türklerinin büyük bir kısmı Türk vatandaşlığı verilirken,
vatandaşlık almayanlara da oturma ve çalışma izinleri verilmiştir (Aydıngün, Harding, Hoover,
Kuznetsov, Swerdlow, 2006). Şekil 2’de Ahıska Türklerinin bulunduğu illerin Türkiye geneli
dağılımı verilmiştir.

Şekil 2. Ahıska Türklerinin bulunduğu illerin Türkiye geneli dağılımı (Kahraman, İbrahimov,
2013).

Ahıska Türklerinin yaşadığı diğer ülkelere bakacak olursak; Kazakistan’da 150.000170.000, Rusya’da 70.000-90.000, Azerbaycan’da 90.000-110.000, Kırgızistan’da 45.00050.000, Özbekistan’da 20.000-25.000, Ukrayna ve Amerika’da 10.000 civarı Ahıska Türkü
bulunmaktadır (Oskari, and Trier, 2004; Şahin, 2014).
Özbekistan: 1989 yılında Fergana Vadisi’nde Ahıska Türkleri ile Özbekler arasında
yaşanan olaylar, ülkede büyük bir olumsuz etki yaratmış ve bölgenin etnik açıdan karmaşık bir
yapıda bulunması ilerleyen safhalarda bölgenin gerginliklerle anılmasına sebep olmuştur (Özlem,
2013). Yaşanan bu olaylar sonrasında Özbekistan’dan çıkarılan Ahıskalıların önemli bir kısmını
Azerbaycan kabul etmiştir. Sovyet hükümeti Özbekistan’dan kovulan Ahıska Türklerinin çoğunu
Rusya’ya götürmüştür. Ancak onlara iş ve pasaport vermediler. Bu soydaşlarımızın tek suçları
Türk olmaktı. Bu sıkıntılar yüzünden Knasnodar bölgesinde yaşayanların çoğunluğu 2004 te
ABD’ye göç ettiler (Yılmaz, Türk, 2014). Fergana olaylarından sonra Özbekistan da bulunan
Ahıska Türkleri’nin sayısı 20.000-25.000’lere düşmüştür. Bu nüfusun da önemli bir kısmı
Taşkent şehri ve civarında yaşamaktadır (Demiray, 2012).
Kazakistan: 2010 yılı itibariyle Kazakistanda 15.000.000 nüfus içinde Ahıska Türklerinin
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sayısı yaklaşık olarak 180.000 dir (Devrisheva, 2010). Ahıskalı Türklere ait Güney Kazakistan’da
toplamda yedi dernek bulunmaktadır. Kazakistan Devleti her derneğe senelik 2.500 dolar yardım
yapmaktadır. Bu derneklere çoğunlukla iş adamları yardım etmekte ve ayrıca Almatı’da ise 1012 civarında dernek bulunmaktadır (Yılmaz, Türk, 2014).
Rusya: 70-90 bin Ahıska Türkü Rusya’nın 30 farklı bölgesinde ikamet etmektedir.
Özellikle Ahıska Türkleri Rostov ve Krasnodar bölgelerinde yoğunlaşmıştır. En fazla yoğun
oldukları yerler ise Krasnodar, Stavropol, Rostov, Nalçik, Belgorad, Tula, Kursk, Smolensk ve
Moskova’dır (Aydıngün, Harding, Hoover, Kuznetsov, Swerdlow, 2006; Demiray, 2012).
Kırgızistan: Günümüzde Kırgızistan’da 80’den fazla millet yaşamaktadır, bunların hepsi
ülkenin nüfusunu oluşturmaktadır. Bu nüfus içerisinde Ahıska Türkü sayısı sayı yaklaşık olarak
50.000 civarındadır (Guseynova, 2008).
Azerbaycan: 1970 yılı verilerine göre Azerbaycan nüfusu içinde 8500 kişi ile Ahıska
Türkü bulunmaktaydı. Bu da toplam nüfusun % 0.2’sini oluşturmakta idi (Seferov, 2005).
1979 yılı nüfus verilerine göre 7.900 olan Ahıska Türklerinin sayısı 1989 yılında artarak
17.700’e yükselmiştir. Bu rakam 1999 senesi nüfus sayımında 43.400’e ulaşmıştır. 2009
yılında yapılan son nüfus sayımında ise Ahıska Türkleri’nin Azerbaycan’daki sayı- ları 37.975’e
(% 0.4) düşmüştür. Bu düşüşün nedenini Türkiye’nin ve ABD’nin onlara kucak açması ve
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin onlarla ilgilenmesi ile açıklamak
mümkündür (Ağayev, 2013).
Amerika Birleşik Devletleri: 2004’den itibaren, Rusya’nın Krasnodar eyaletinden Ahıska
Türkleri ABD’ye, gönüllü göç programını hayata geçirmiştir (Kahraman, İbrahimov, 2013).
ABD’nin sağladığı oturma izni Krasnodar bölgesinde önemli bir nüfus azalışına sebep olmuş ve
ve bölgedeki Ahıska Türkü sayısı 2500’lere kadar gerilemiştir (Kolukırık, 2011). Bugün ABD’de
10.000 kadar Ahıska Türkü yaşamaktadır (Demiray, 2012).
Son zamanda ülkemize yönelik gerçekleşen bu tür göçlerden birisi de, Ukrayna’da 2014
yılında ortaya çıkan iç karışıklıklar ve silahlı çalışmalar nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk etmek
zorunda kalan Ahıska Türklerinin Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleşilmeleri ile gerçekleşmiştir
(Orhan, 2016). Aşağıda Ahıska Türklerinin Dünya üzerindeki göç hareketliliği, hangi ülkelere
göç ettiği ve bu göçlerin dönemleri verilmiştir (Kahraman, İbrahimov, 2013).

Şekil 3. Ahıska Türklerinin Dünya üzerindeki göç hareketliliği ve dönemleri (Kahraman,
İbrahimov, 2013).
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Ahıska Türkleri ve İş Dünyası
Ahıska Türkleri 80’li yıllardan sonra Gürcistan’a geri dönüş yolu umuduyla Vatan
Cemiyetini kurmuş fakat bu cemiyet ihtiyaca cevap verememiştir. Bu sebepten yola çıkarak on
farklı ülkede yaşayan Ahıslıkalıların sorunlarına çözüm bulmak ve bir onları bir arada tutmak
amacıyla 2010 yılında DATÜB kurulmuştur. DATÜB’nin kurulmasını hem dönemin
Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül hem de o dönemin Başbakanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan
desteklemiştir (Yılmaz, Türk, 2014).
DATÜB Dünyanın dört bir yanına, farklı coğrafyalara yayılmış Ahıska Türkleri’nin
seslerinin duyurabilmek için bir çatı altında toplandıklar kuruluştur (DATÜB, 2017) ve Genel
Başkanı Ziyatdin Kassanov’dur. Ziyatdin Kassanov, Almatı Üniversitesi Ulusal Ekonomi
Bölümünde lisans eğitimi tamamlamış ve ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır. Kassanov iş
dünyasına 1995 yılında özel girişimci olarak adım attı ve aynı zamanda ‘Investment Group’ adı
altında 70 farklı sektörde faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanıdır (biyografi.net,
2017; datub, 2017 ) Aynı zamanda 2013 yılında Kazakistan Halklar Meclisi toplantısında Başkan
yardımcılığı yapmıştır (Yılmaz, 2016; kizilelma, 2017). DATÜB Yönetim Kurulu; Sadyr Eibov,
İsmail Molidze, İlyas Doğan, Rashad Shamilov, Marat Rasulov, Islom Shakhbandarov, Ibrahim
Mammadov, Umar Salmanov, Tashtan Aslanov, Osman Çelik gibi iş adamlarından oluşmaktadır
(DATÜB, 2017). Merkezi Başkent Ankara’da bulunan DATÜB’ün organizasyonları ile dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen katılımcı Ahıskalılar Ekonomik Forumlarda bir araya gelmektedir.
Düzenlenen bu forumlar ekonomik anlaşmalar imzalanmaktadır.
Girişimci Ahıskalı iş adamlarından biri olan Tarık Celaloğulları iş dünyasında Yatırımcıiş adamı kimliğiyle tanınmaktadır. Uzun yıllardır sektörün içinde olan Tarık Celaloğulları 2009
yılında Tavros Yatırım Holding kurdu. Tavros holding, turizm ve gayrimenkul alanlarında küresel
anlamda çeşitli bir yatırım şirketi haline geldi. Bu kapsamda dünyada hatırı sayılır otel
zincirlerinden bir olan Hyatt Hotels Corporation ile anlaşma imzaladı ve Dünya Ahıska Türkleri
Birliği İşadamları Forumu ilk olarak 2012 yılında Antalya’da ve ikincisi ise 2013 yılında
Kazakistan’da gerçekleştirildi. Foruma Türkiye’den ise İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener de katıldı. Ayrıca Foruma Türkiye Almatı
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Derviş Ender Öztürk, Kazak Türk İşadamları Derneği ve Yörük
Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren
işadamları da katıldı. (İMSAD, 2013; Yılmaz 2014).
Yine 2013 yılında ‘Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Bursa’da faaliyette bulunan
Tüm Ahıskalılar Sosyal İktisadi İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği (TASİYAD), Türk Dünyası
Belediyeler Birliği (TDBB), Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Bursa Valiliği
‘Dünyadaki bütün Ahıska Türkleri ekonomide işbirliğine gidiyor’ sloganı ile Bursa’da Ekonomik
Forum düzenlenmiştir. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Ahıskalı iş adamları, Ahıskalı
genç girişimciler ve akademisyenler bu ekonomik forumda bir araya gelerek yaşadıkları ülkelerin
ekonomik olanaklarını değerlendirmiş ve yeni vizyonlar oluşturmuşlardır (Ahıskanet, 2017).
2015 yılında Hyatt Regency Istanbul Ataköy Oteli hizmete açıldı. Yatırım yaptığı
bölgelerde hem istihdam sağlamak hem de yaşam kalitesini yükseltmek için tesisler ve okullar
yaptırarak sosyal sorumluluk projelerine imza atan Tavros Yatırım Holding’in İnegöl Türkiye’de
yapımını üstlendiği spor salonu ve okulu 2014 yılında açtı (Tavros Holding, 2017).
Diğer taraftan Ziyatdin KASSANOV 2015 yılında, Türk Devlet temsilcileri ile dünyanın
çeşitli bölgelerine dağılmış Türk topluluklarının kanaat önderlerini, ve sivil toplum kuruluşlarını
bir araya toplayarak ortak bir gündem oluşturan küresel düzeyde sosyo-ekonomik bir
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organizasyon olan TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) öncülüğünde ikincisi
düzenlenen Türk Dünyası Kızıl Elma Ödüllerinden Kızıl Elma İş Ödülüne layık görülmüştür
(Basın bülteni, 2015; TDMMB, 2017; İşadamları Forumu, 2013; Ekonomik Forum, 2016).
Aynı yıl (2015 yılında) Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ahıska Türk-Amerikan
Dernekleri Konseyi tarafından Ahıska Türk Amerikan Kültür Merkezi ve Camii inşa ettirildi.
Merkezin mülkiyeti ise Ahıska Turkish American Cumunity Center’a (ATACC) verildi. Türk
yetkililerin yanı sıra Massachusetts Springfield Belediye Başkanı Edward Sullivan ve Eyalet
Senatörleri James T. Welch, Michael’de merkezin açılış törenine katıldı (Turkish-American
Network, 2017).
Özellikle son 20 sene içerisinde Ahıskalı kadınların çalışma hayatındaki rolleri
küçümsenmeyecek kadar artmıştır. Son zamanlarda Ahıskalı kadınları; öğretmen, doktor, yazar,
gazeteci, akademisyen, ve hatta iş kadını statülerinde görebilmekteyiz. Bu da Ahıskalı kadınların
iş dünyasında girişimci olduklarının bir kanıtıdır (Yılmaz, Türk, 2014).
Ayrıca Ahıska Türkleri ekonomik forumlarda alınan ekonomik işbirliği kararlarıyla
yaşadıkları ülkelerde refah seviyesi daha yüksek ve daha istikrarlı bir yaşam biçimi oluşturmayı
hedeflemişlerdir. Sonuç bildirgelerine göre Alına kararlar maddeler halinde sıralanacak olursa;
 Ahıskalı iş adamlarının ekonomik gücü ve yapılan ekonomik işbirliği görüşmeleri ile
daha etkili ve daha büyük projeler yaratrılabilir.
 Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Ahıka Türkleri yaşadıkları coğrafyanın
kültürlerinden etkilenmektedirler fakat bu etkilenme bir çatışma unsuru değil kültürel bir
estetiktir.
 Eğitim ve kültür seviyesi her geçen gün artan Ahıskalılar; Akademisyenlik, Avukatlık,
Doktorluk ve Öğretmenlik gibi mesleklerde görev alarak sektörün önemli noktalarında yer
almaktadırlar (Ahıskanet, 2017).

Sonuç ve Öneriler
Çalışmada, Sovyet Rusya döneminden bugüne kadar göç ve sürgünlere maruz kalmış
Ahıska Türlerinin göç ettikleri bölgelerde karşılaştıkları sorunların ötesine geçip bölge
ekonomisine katkıları girişimcilik başlığı adı altında incelenmiştir. Bu doğrultuda Ahıska
Türklerinin ekonomik alanda işbirliği içerisinde bulunabilmek amacıyla kurdukları ‘Dünya
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Tüm Ahıskalılar Sosyal İktisadi İşbirliği ve Yardımlaşma
Derneği (TASİYAD) gibi kuruluşlar incelenmiş. Bu kuruluşların düzenlediği forumlara yer
verilmiş ve bu forumlarda alınan kararların Ahıska Türklerine sosyo-ekonomik katkıları
incelenmiştir.
Yapılan bu forumlar ve ekonomik görüşmeler ile Dünyanın çeşitli coğrafyalarına dağılmış
olan Ahıskalıların, onları ayıran mesafelere rağmen ekonomik olarak işbirliği içerisinde oldukları
gözlemlenmiştir. Tarih boyunca çeşitli zulüm ve sürgünlere maruz kalan Ahıskalıların
günümüzde İş adamı, akademisyenlik, doktorluk, avukatlık, mühendislik gibi saygın meslekler
ile uğraşmaları ne derece girişimci olduklarının kanıtı niteliğindedir.
Fakat Ahıska Türklerinin eski bir geçmişe sahip olmaları ve dünyanın dört bir yanına
dağılmalarının, çoğalıp güçlenmelerinin aksine literatürde kendileriyle ilgili çalışmaların kısıtlı
olduğu gözlemlenmiştir. Eğer bu tarz çalışmalar çoğalırsa vatanımıza emeği, hizmeti geçen, kendi
öz vatanlarından buralara göçüp, makam ve mevkii sahibi olup, bizim memleketimize okul
yaptıran Ahıskalı soydaşlarımıza az da olsa vefa örneği sergilemiş oluruz.
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EVALUATION OF REASONS FOR VISIT AND THE SATISFACTION LEVELS OF
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Özet
Hasta memnuniyet anketleri sağlık hizmetlerinin planlaması, yeterli kalitede uygulanması ve
iyileştirilmesinde sıklıkla başvurulan kolay ve güvenilir metotlardan birisidir. Bu sebeple, sağlık
kuruluşlarında bu anketlerin belirli aralıklarla ve uygun anketlerle ölçülmesi gerekmektedir. Bu tanımlayıcı
çalışma, Erzincan ili Üzümlü Devlet Hastanesi’ne ayakta tedavi almak üzere başvuran Ahıska Türklerinin
başvuru sebeplerini ve hastanede verilen hizmetten memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Üzümlü Devlet Hastanesi’ne Ocak 2016- Mart 2017 tarihleri arasında başvuran hastalardan
araştırmaya katılmayı kabul eden 134 kişi ile yüz yüze görüşülerek bir anket uygulanmıştır. Anket
sonuçlarının istatistiksel analizleri için SPSS programı kullanılmıştır. Katılımcıların %40.3’ü’ erkek, %80’i
evli ve çoğunluğu orta yaşlı bireylerdir. Hastalar ilk başvuru, kayıt işlemleri ve personelden %90.3;
muayene için ayrılan süre, doktorun kendisini bilgilendirmesinden, doktorun saygı ve nezaketinden %83.6,
hemşire ve sağlık personelinden %80.5 oranında çok memnun ya da memnun kalmışlardır. Hastanenin
genel temizliğinden %92.5 mennun kaldıklarını söylemişlerdir. Hasta memnuniyeti anketleri, sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesi, devamı ve sunumu için yön gösterici bir role sahiptir. Bu yüzden, anketlerin
düzenli olarak uygulanması, kurumların hizmet kalitesini artırmada fayda sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri; Hasta Memnuniyeti; Başvuru Nedeni
Abstract
Patient satisfaction surveys are one of the easy and reliable methods frequently used in the planning,
implementation and improvement of health services. Therefore, it should be measured at certain intervals
and suitable surveys in the health institutions. This descriptive study was performed to determine the
satisfaction level and the reasons for visit of the outpatients of Meskhetian Turks applying for treatment in
Üzümlü State Hospital, Erzincan. Face to face questionnaire was conducted with a total of 134 Meskhetian
Turks between January 2017 to March 2017. SPSS programme was used for statistical analysis. The
participants are 40.3% of men, 80% married and most of the participants are young individuals (aged 1830). 90.3% of patients from the first application and registration processes and personnel; 83.6% from the
doctors’ giving information to the patients and examination period; 80.5% from the nurses and health
personnel pleased or much pleased. 92.5% of participants declarated that they had pleased or much pleased
from the generally cleaning of hospital. Patient satisfaction surveys have a guiding role for the development,
continuation and presentation of health services. The regular implementation of the questionnaires will
benefit the institutions to provide the increase quality of the their services.
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Giriş
Günümüz sağlık sektöründe ileri teknolojik tıbbi cihazların kullanılması ile kaliteli sağlık
bakım isteği artmış, böylelikle topluma daha kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti verilmesi
sağlanmıştır (Tezcan, 1999). Bu amaçla verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin
değerlendirilmesinde, hastalar tarafından birebir doldurulan hasta memnuniyet anketleri
çoğunlukla tercih edilmektedir. Bu anketlerin yanı sıra hastalara ait tıbbı sonuçları izlemek ve
maliyet analizleri yapmak da sağlık kuruluşlarının verdiği hizmeti değerlendirmek için kullandığı
diğer önemli bir yöntemdir (Fisher, 1971; Barnett, 1995). Tanımsal olarak memnuniyet, hizmet
alan bireyin tüm istek, beklenti ve ihtiyaçlarının giderilmesi olarak ifade edilmektedir.
Memnuniyetsizlik ise, beklentiler ile verilen hizmet arasındaki farktan algılanan durum olarak
tanımlanmaktadır (Aslan et al., 2008).
Hasta memnuniyeti, hastanın değer ve beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı konusunda
bilgi veren, esas otoritenin hasta olduğu ve bakımın kalitesini gösteren temel ölçüt olarak
düşünülmektedir (Özcan et al., 2008). Hasta memnuniyetini etkileyen iki önemli faktör
bulunmaktadır. Bunlardan ilki; hastaya ait beklentilerdir. Bu beklentiler hastaların sağlık
kurumlarında aradıkları veya görmek istedikleri belli davranışsal özellikler, hastaların yaş,
cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyokültürel özelliklerine göre değişmektedir. İkinci faktör ise hastaların
aldıkları hizmete doyumuna ilişkin algılamalarıdır. Bu faktör hastaların özelliklerine ve sağlık
kurumlarıyla ilgili geçmiş deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir (Kavuncubaşı, 2000).
Sağlık hizmet kalitesi, hasta memnuniyeti ile arasında kuvvetli bir ilişki bulunan, tanımlanması
ve değerlendirilmesi güç bir kavramdır (Aslantekin et al., 2007; Argan ve Argan, 2004; Ercan et
al., 2004). Sağlık hizmeti veren kuruluşların verdikleri hizmet kalitesi ile güvenirliliğini arttırmak
ve hastaların beklentileri doğrultusunda daha nitelikli hizmet sunabilmek için hastaların
memnuniyet düzeylerinin belirli zaman aralıkları ile belirlenmesi önem arz etmektedir. Genel
olarak bu tür araştırmaların amacı hastaların aldıkları hizmetin kalitesini nasıl bulduklarının
öğrenilmesi, onların memnuniyetlerini etkileyen faktörlerin öncelik sıralamasının belirlenmesi,
kurumu tercih nedenleri, kurumdan beklentileri, hizmet sunum sürecinde yaşanan uygunsuzluklar
ve hizmet sunum tarzının bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağının belirlenmesidir (Yılmaz,
2001).
Bu araştırma ile Erzincan ili Üzümlü ilçesine yerleştirilen yaklaşık 2000 civarı Ahıska
Türkünün Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi’nden aldıkları sağlık hizmetine ait memnuniyet
düzeylerini ölçmek ve hasta memnuniyetini etkileyen faktörleri belirlemek, ayrıca bireylerin
hastane başvuru sebeplerini öğrenmek amacıyla planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Gereç ve Yöntem
Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’nün 09.01.2017 tarihli ve
57054503/902.99 sayılı etik kurul onayı çerçevesinde Erzincan Üniversitesi ile Üzümlü İlçe
Devlet Hastanesi’nin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma Ocak- Mart 2017
tarihleri arasında Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi’nde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini
“Evreni Belirli Örneklem Yöntemi” kullanılıp minimum örneklem büyüklüğü belirlenerek seçilen
134 hasta oluşturmaktadır. Araştırma verileri hastaneye başvuran bireyler ile yüz yüze
görüşülerek daha önceden hazırlanmış olan ve her biri 23 sorudan oluşan anket formlarının
doldurulması ile toplanmıştır. Anket cevapları 1- Evet, 2- Kısmen, 3- Hayır 4-Fikrim yok şeklinde
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düzenlenmiştir. Çalışmaya 18 yaş altı hastalar alınmamıştır. Hastalardan, araştırmaya katılmaya
isteklilik/gönüllülük ilkesine özen gösterilerek sözlü onayları alınmıştır. Hastalardan toplanan
veriler SPSS 15.0 programında değerlendirilmiştir.
Bulgular
Araştırmaya katılan 134 bireyin cinsiyet, yaş dağılımları, medeni durumları gibi
demografik bilgiler Tablo 1’de, eğitim durumları ve meslekleri ise Tablo 2’de sunulmuştur.
Araştırmadan elde edilen verilere göre, toplam katılımcıların 80’i (%59.7) kadın, 54’ü ise (%40,3)
erkek bireylerden oluşmaktadır. Yine, bireylerin büyük çoğunluğu (%80.6) evli olduğunu beyan
ederken sadece %4.5’nin dul olduğu saptanmıştır. Araştırma örneklemimizi oluşturan bireylerin
çoğunluğunun orta yaş ve altı olduğu görülmüştür.
Tablo 1: Örneklemin cinsiyet, yaş ve medeni durumları
Cinsiyet
Yaş Dağılımı
Medeni durum

Erkek (n, %)
Kadın (n, %)
54 (%40.3)
80 (%59.7)
18-30 yaş arası
31-45 yaş arası
45-60 yaş arası
58 (%43.2)
49 (%32)
27 (%24.8)
Bekar
Evli
Dul
20 (%14.9)
108 (%80.6)
6 (%4.5)

Çalışmaya katılan bireylerin eğitim durumlarına bakıldığında büyük çoğunluğunu
(yaklaşık %90) ilkokul ve lise mezunu bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir. Bireylerin birçoğu
mesleğini ev hanımı (%56.9) ve işçi (%16.6) olarak belirtirken, toplam örneklem içinde
çalışanların yaklaşık %5’inin üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2: Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumları ve mesleki bilgileri
Eğitim durumları
Okur-yazar değil
Okur-yazar
İlkokul
Lise
Üniversite
Mesleği
Ev Hanımı
İşçi
Şoför
Öğrenci
Çiftçi
Kasap
Mühendis
Hemşire
Doktor
Eczacı
Öğretmen
Aşçı

n

%

3
3
88
33
7

2.2
2,2
65.7
24.6
5.2

76
22
12
8
5
3
2
2
1
1
1
1

56.9
16.6
8,9
5.9
3.9
2.2
1.4
1.4
0.7
0.7
0.7
0.7

Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi’ne başvuran bireylerin başvuru nedenleri Tablo 3’te
sunulmuştur. Bu verilere göre, genel tarama için gelen bireylerin oranı %21.6 iken, en fazla
şikayeti soğuk algınlığı (%19.4) ve diş problemi (%8.9) oluşturmuştur.
Tablo 3: Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi’ne başvuran bireylerin başvuru nedenleri
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Başvuru Nedeni
Genel Tarama
Soğuk Algınlığı
Diş
Karın Ağrısı - BulantıKusma
Yüksek Ateş
Tansiyon
Nefes Darlığı - Göğüs Ağrısı
Rapor ve İlaç Yazdırma
Baş Ağrısı-Dönmesi
Diğer

n
29
26
12
9

%
21.6
19.4
8.9
6.9

9
8
7
8
5
21

6.9
5.9
5.2
5.9
3.7
15.6

Çalışmaya ait genel memnuniyet sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır. Tabloya
bakıldığında, başvuranların %67.2’sinin öncelikle acile servise başvurmayı tercih ettiği
görülmektedir. “Aile hekimi ve hemşirenizi tanıyor musunuz?” sorusuna %59’luk bir kesim hayır
olarak cevaplamıştır. Doktor memnuniyet sonuçları %84 oranında memnun olarak gözükmekle
birlikte benzer sonuçlar hemşireler için de söz konusu olmuştur. Kayıt işlemi yapan personelden
memnuniyet düzeyi ise %90’lık bir oranla oldukça yüksek bulunmuştur. Hastanenin genel
temizliğinden %92.5 olmak üzere yüksek bir memnuniyet düzeyi elde edilmiştir. Bireylerden
sadece 3’ü (%2.2) 112 acil servis numarasından haberdar olmadığını beyan etmiştir. Yine,
bireylerin yaklaşık %28’inin evde sağlık hizmetinden haberi olmadığı anlaşılmıştır.
Tablo 4: Hastaların çalışan personel ve hastaneden memnuniyet düzeyleri
Kısmen

Evet
Sorular (n:134)

Hayır

Fikrim yok

n

%

n

%

n

%

n

%

90

67.2

25

18.7

16

11.9

3

2.2

52

38.8

28

20.9

39

29.1

15

11.2

Hastalandığınızda ilk acil servise mi
başvurursunuz?
Hastalandığınızda ilk aile hekiminize mi
başvurursunuz?
Aile hekimi ve Aile sağlığı hemşirenizi tanıyor
musunuz?
Doktorunuzun muayene süresi, bilgilendirmesi ile
saygı ve nezaketi
Aynı rahatsızlığınızdan dolayı başka bir hekime
başvurdunuz mu?
Hemşire-sağlık personelinin saygı ve nezaketi
Kayıt hizmeti veren personel
Tahlil ve tetkikler için çok beklediniz mi?
Hastanenin genel temizliği

36

26.9

14

10.4

79

59

5

3.7

112

83.6

4

3

2

1.5

16

11.9

8

6

1

0.7

106

79.1

19

14.2

108
121
11
124

80.5
90.3
8.2
92.5

5
5
6
10

3.7
3.7
4.5
7.5

14
3
75

10.4
2.3
56

7
5
42

5.4
3.7
31.3

Hastaneye ulaşım sırasında sıkıntı yaşadınız mı?

42

31.3

14

10.4

78

58.3

130

97

1

0,8

3

2,2

72

53.7

2

1.5

37

27.6

23

17.2

Sağlık ile ilgili acil bir durumda 112’nin aranması
gerektiğini biliyor musunuz?
Evde sağlık hizmetinden haberiniz var mı?

Tartışma ve Sonuç
Hasta memnuniyet anketleri, sağlık hizmeti kalitesinin ölçülmesi ve artırılmasında
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çoğunlukla tercih edilen basit ve kullanışlı bir yöntem olarak bilinmektedir. Başta sağlık
kurumları olmak üzere birçok kamu ve özel kuruluş kaliteli hizmet algısı ve hizmet sürecinin
yapısını bu sayede kontrol etme fırsatı bulmaktadır. Hasta memnuniyeti, hastaların aldıkları
hizmeti alış şekline, hizmetin sunuluş biçimine, hizmetten aldığı verime, hastanın sosyo-kültürel
ve sosyoekonomik değerlerine bağlı bir işlev olarak tanımlanmaktadır. Bireyin memnuniyetini
ise kişiye, hizmet verenlere ve çevresel ya da kuruma yönelik faktörlerle değişiklik
gösterebilmektedir. Ayrıca hasta memnuniyet düzeyleri üzerinde sağlık hizmeti sunan personelin
kişilik özellikleri, hastaya gösterdiği nezaket, şefkat, ilgi ve anlayış, profesyonel tutumları, bilgi
ve becerilerini sunma biçimleri ile özellikle hasta hemşire ilişkisinin de önemli bir etkiye sahip
olduğu görülmüştür (Özcan et al., 2008; Topal et al., 2013).
Ülkemiz için düşünüldüğünde, hasta memnuniyet düzeyleri konusunda yapılmış birçok
anket çalışması mevcuttur. Bu çalışmaların sonuçları bölgeden bölgeye farklılık
gösterebilmektedir. Ülkemizde yapılan önceki çalışmalara bakıldığında, genellikle memnuniyet
düzeyi yüksek çıkan çalışmaların fazla olduğu görülmektedir (Şahbaz, 2006; Özcan et al., 2008;
Aşılıoğlu et al., 2009; Taşlıyan ve Akyüz, 2010; Şengül et al., 2013; Özaras ve Dil, 2015; Kızıl
et al., 2015; Erduğan, 2017). Çalışmamızda da diğer sonuçlara benzer olarak, memnuniyet
düzeyleri oldukça yüksek bulunmuştur.
Sonuç olarak, Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi’ne başvuran Ahıska Türkü hastalarının
memnuniyet düzeyleri oldukça yüksek bulunmuştur. Sağlık hizmetlerinin planlaması, devamı ve
iyileştirilmesinde hasta memnuniyeti anketlerinin önemli bir belirteç olduğu göz ardı
edilmemelidir. Sağlık kurumlarının hizmet kalitesini artırmasının, bu anketlerin periyodik olarak
uygulanması ile mümkün olduğu literatürde fazlasıyla gösterilmiştir.
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TÜRKİYE’DEKİ AHISKALI ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI
THE PROBLEMS OF AHISKA STUDENTS IN TURKEY
Narviya USMANOVA*
Özet
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimine devam eden Ahıskalı
Öğrencilerin birçok problemi vardır. Bu problemleri üç başlık altında toplayabiliriz.
Ahıska Türkü olan öğrencilerin ana sorunu bürokratik uygulamalar ile sağlık sigortaları olarak
adlandırılabilir. Özellikle belli bir burs almayan ve kendi imkânlarıyla Türkiye’de eğitim hayatına başlayan
Ahıskalı Öğrenciler, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili ciddi anlamda maddi problemlerle karşılaşırlar.
Bir diğer problem ise barınma konusunda yaşanır. Türkiye’de yeterli sayıda öğrenci yurdu yoktur.
Gençlik ve Spor Bakanlığı son yıllarda bu konuda çeşitli hamleler yaparak yurtlarda ki öğrenci kapasitesini
arttırmaya yönelik girişimlerde bulunsa da bu rakam yeterli seviyeye gelmemiştir. Devlet yurtlarında
kalamayan öğrenciler ya özel yurtları ya da kiralık evleri tercih ederler. Bu tercih ise farklı bir maddi
yükümlülüğü de beraberinde getirir.
Tüm bu problemlerle baş etmeye çalışarak eğitim hayatını sürdürmek zorunda olan Ahıskalı
Öğrencileri bekleyen son tehlike ise ideolojik ve dini ayrılıkları temel alan terör örgütleridir. Özellikle 15
Temmuz Darbe Girişimi sonrası Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından çeşitli
yayınlar yapılmıştır. Farklı eğilimlerde yer alan ideolojik terör örgütleri ise en az FETÖ kadar tehlikelidir.
Bu tür konularda Ahıskalı Öğrencilerin ceza aldığını görmek sadece o öğrencilerin yakınlarını değil bütün
Ahıska Dünyası’nı üzecek ve derinden yaralayacak bir olay olur.
Böyle problemlerin yaşanmaması adına farklı çözüm yolları ile gerekli tedbirler alınabilir. Bu çözüm
yollarının başında ise DATÜB bünyesinde kurulacak veya DATÜB’ün doğrudan destekleyeceği öğrenci
tabanlı bir oluşumdur. Bu sayede yukarıda yer alan sorunların Ahıskalı Öğrencilere olan etkisi minimize
edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Ahıska Türkleri, Ahıskalı Öğrenciler, Ahıskalı Gençler, Üniversite
Öğrencisi
Abstract
There are numerous problems of Ahıska Students who come from abroad and continue their
education in universities of the Republic of Turkey. Those problems can be explained under three subtitles.
The main problems of Ahıska Turks who are students in Turkey are bureaucratic and health
insurance issues. Especially students, who do not have any scholarship and try to maintain their education
without it, have serious economic problems about General Health Insurances.
Another problem is observed in the case of housing issue. Student dormitories in Turkey is
insufficient. Recently the Ministry of Youth and Sports of Turkish Republic have tried to solve this problem
by increasing the capacity of the current student dormitories but these attempts remained inadequate.
Students who do not live in public dormitories prefer private dormitories or rent houses. These preferences
bring additional economic problems to them.
While struggling with above mentioned problems to sustain their education Ahıska Students are at
stake in terms of the threats comes from ideologies and religious differences. Particularly after 2016 Turkish
coup d’état attempt, some announcements have been made by the Presidency for Turks Abroad and Related
Communities. Different aimed ideological terror organizations are also dangerous as much as FETO.
Having seen punished Ahıska Students in the case of such issues do not hurt only their families but also all
the member of Ahıska community.
Numerous solutions can be applied to prevent such dangerous threats. One of the main solutions to
*
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preserve Ahıska Students from above mentioned threats can be establishing an institution under DATUB
or an organization based on students which can be supported directly by DATUB. Through this way, the
effects of above mentioned problems on Ahıska Students can be diminished.
Keywords: Ahiska, Ahiska Turks, Meshetian Students, Meshetian Young, University Students

Giriş
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimine devam eden
öğrenciler “uluslararası öğrenci” diye tanımlanmaktadır. Bu kavrama sahip yüzlerce genç her yıl
Türkiye’ye gelmekte ve üniversite eğitimine başlamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk yükseköğretim sektörünü cazibe merkezi haline getirmek
için yürüttüğü politikalar ve sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin yurtdışında yaptığı tanıtım
ve işbirliği faaliyetleri etkisini yavaş yavaş göstermiştir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti tarafından
gerek sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler tarafından yapılan bu tanıtım faaliyetleri sonucu
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen öğrenci
sayısı her geçen yıl artmıştır.
Hürriyet gazetesinin 17 Haziran 2016’da internet sitesinde yayınladığı bilgiye göre
Türkiye’de 2011-2012 akademik yılında 31 bin 170 olan Türkiye’de öğrenim gören uluslararası
öğrenci sayısı 2015-2016 yılına geldiğimizde yüzde 182 artış göstermiştir. 87 bin 903 uluslararası
öğrenci Türkiye’de eğitim hayatına devam etmektedir.
Yüksek Öğretim Kurumu verilerinden edinilen bilgilere göre 2015-2016 akademik yılında
87 bin 903’e ulaşan öğrenciler 181 farklı ülkeden gelmiştir. 181 ülkeden gelen bu uluslararası
öğrencilerin 60 bin 156’sı erkek, 27 bin 747’si de bayanlardan oluşmaktadır. Aynı verilere göre
Azerbaycan, Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderen ülke konumundadır. Azerbaycan’dan
Türkiye’ye gelen öğrenci sayısı 12 bin 504’tür. Türkmenistan 9 bin 903 öğrenci ile ikinci sırada
yer alırken, bu ülkeyi 9 bin 689 öğrenciyle Suriye takip etmektedir. Sırasıyla 5 bin 661 öğrenciyle
İran, 4 bin 414 öğrenciyle Irak, 4 bin 338 öğrenciyle Afganistan, bin 994 öğrenciyle Kırgızistan,
bin 993 öğrenciyle Yunanistan, bin 986 öğrenciyle Kazakistan ve bin 668 öğrenciyle Libya
Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderen diğer ülkelerdir. Az sayıda da olsa Fiji, Ekvator, Surinam,
Honduras gibi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerden öğrenciler de Türkiye’nin farklı
üniversitelerinde öğrenim görmektedir. Günümüzde Türkiye’de eğitim gören Ahıskalı
Öğrencilerin sayısı yaklaşık olarak bin 500 civarındadır.
Uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinden ayrılarak başka bir ülkeye geldiklerinde
adaptasyon, korku ve endişe gibi psikolojik kavramlarla tanışırlar. Yurt dışından gelen öğrenciler
bu kavramlar eşliğinde Türkiye’de geçireceği yaşama yönelik ilk adımlarını eğitim hayatlarına
başlayarak atarlar. Bu ilk adımla birlikte farklı konularda belirgin problemler onları karşılar. Bu
problemleri beş farklı ana başlıkta incelenebilir. Uluslararası Öğrencilerin bir kolunu oluşturan
Ahıskalı Öğrencilerin problemlerini ise üç farklı ana başlıkta inceleyebiliriz.
Bürokrasi ve Sağlık Problemleri
Türkiye’ye gelen Ahıskalı Öğrenciler bürokrasiye yönelik bilgisizliklerinden dolayı farklı
konularda mağduriyet yaşamaktadırlar. Ahıskalı Öğrencilerin bürokrasi anlamındaki ilk
bilgisizlikleri ise sağlık sigortası konusunda yaşanmaktadır.
Türkiye’de üniversite okumak isteyen bir Ahıskalı Öğrenci burslu eğitim imkânına sahip
değilse özel sektör aracılığıyla sağlık sigortası yaptırmak zorunda kalır. Özel sağlık sigortası
hizmeti veren şirketler farklı fiyat politikaları uygularlar. Ayrıca bu sunulan sağlık sigortalarında
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tedavi ve ilaç ücretlerinin çok az bir kısmı karşılanır. Türkiye’de eğitim hayatına devam eden
Ahıskalı Öğrencilerin bu konuda ciddi anlamda maddi mağduriyetleri bulunmaktadır. Her yıl
yüzlerce öğrenci özellikle sağlık sigortası nedeniyle oluşan maddi mağduriyetlerle baş etmeye
çalışmaktadır. Özellikle özel sektörde oluşan yüksek fiyatlar Ahıskalı Öğrencileri zor durumda
bırakmakta, maddi sıkıntıların içine sokmaktadır. Bu problemlerle baş edemeyen onlarca öğrenci
ise eğitim hayatına devam edemeyip ülkesine geri dönmekte ve eğitimini yarım bırakmak zorunda
kalmaktadır.
Türkiye’de eğitimine devam eden Ahıskalı Öğrenciler için özel bir hazırlık kursu
oluşturulmalıdır. Bu kurslar 15 gün ile 30 gün arasında olabilir. Bu kurslarda Ahıskalı Öğrencilere
Türkiye’deki bürokrasi ve kanunlar hakkında bilgilendirmeler yapılmalı, eğitimler verilmelidir.
Özellikle Genel Sağlık Sigortası konusunda mağduriyet yaşayan öğrencilerin problemi bu
konulardaki bilgi eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu hazırlık kursları şu anda eğitim
hayatına devam eden Ahıskalı Öğrencilerin için de uygulanmalı ve maddi yükümlülüğü bulunan
borçlarla ilgili af gündeme getirilmeli veya taksitlendirmeye gidilmelidir. Türkiye’de üniversite
eğitimine devam eden Ahıskalı Öğrenciler bu sayede maddi mağduriyetlerini giderme fırsatı
bulabilirler. Ayrıca burslu eğitim imkânına sahip olmayan öğrenciler için ilgili devlet kurumları
ve bankaların aracılığıyla ayrıcalıklı bir sağlık sigortası hizmeti yapılabilir. Bu konuda yapılacak
hizmetler devlet kontrolünde ve YTB’nin Türkiye Bursları isimli programından faydalanan
öğrencilerin sağlık sigortaları ile eş değer nitelikte olursa maddi yükümlülükler nedeniyle
uluslararası öğrencilerin eğitimini yarım bırakmak zorunda kalması engellenmiş olur.
Barınma Problemleri
Ahıskalı Öğrencilerin ana problemlerinden biri de barınmadır. Türkiye’de eğitim aldıkları
süre boyunca barınma ihtiyaçlarını giderecek farklı etkenler sorun olarak onların karşısına
çıkmaktadır. Devlet yurtlarının kontenjan anlamında yetersiz kalması ve özel yurtların fiyatlarının
yüksek olması onların karşısına problem olarak çıkmaktadır. Bu problemleri aşamayan öğrenciler
bir kaç kişilik gruplarla evler kiralayarak barınma problemlerini gidermeye çalışmaktadır. Ev
kiralama seçeneği geçici bir çözümdür. Yani bu olay öğrencilere “taşıma suyla değirmen
dönmez” sözünün bir göstergesidir.
KYK bünyesinde bulunan devlet yurtlarında, Ahıskalı Öğrencilere yönelik barınma
kontenjanları arttırılmalıdır. Ayrıca özel yurtların fiyat politikaları devlet kontrolünde yeniden
düzenlenmeli ve daha uygum rakamlarla uluslararası öğrencilere barınma imkânı sunulmalıdır.
İdeolojik ve Dini Terör Örgütleri
Terör, tüm insanlar için ciddi bir tehlikedir. Günümüzde farklı coğrafyalarda çeşitli terörist
saldırılar yaşanmaktadır. Terörü besleyen unsurlar ideolojik veya dini tabanlı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle Türkiye’de son yıllarda terörist saldırılar artmaktadır. Bu saldırılar
Türkiye’de yaşayan insanları, güvenlik güçlerini, demokrasiyi, barışı, siyasi ve ekonomik istikrarı
hedef almaktadır. Türkiye’de var olan güvenlik güçleri ve yetkili isimler bu konuda çalışmalar
yaparak terörist saldırıların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Tüm bu girişimlere rağmen medyada
farklı dönemlerde örneklerini gördüğümüz sıkıntılar ve bu sıkıntıların giderilmesi için alınan
tedbirler farklı karalama kampanyalarına sahne olmaktadır. Paris’te yaşanan bir terör saldırısında
Dünya Liderlerinin verdiği “acınızı paylaşıyoruz” mesajı Ankara’da yaşanan bir terör saldırısında
görülmemektedir. Güneydoğuda canı pahasına ülke bütünlüğünü “yetkili bir şekilde” korumaya
çalışan güvenlik güçlerini eleştiren Alman Milletvekileri’nin görüntüleri ise unutulacak türden
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değildir. Özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde her zaman olduğu gibi Türkiye yine yalnız
bırakılmıştır. Türkiye’yi yöneten yetkili isimlerin açıklamalarında da bu gerçekler ortaya
çıkmaktadır. Oysaki Türkiye’de yaşayan bir insan ile farklı bir ülkede yaşayan bir insan arasında
ayrım yapmak söz konusu bile olmamalıdır. Bütün insanlar eşit yaşam haklarına sahiptir.
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan “darbe girişimi” sonrası Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı tarafından çeşitli yayınlar yapılmıştır. Bu yayınların çoğunda 15
Temmuz’da yaşanan süreç ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında bilgilendirmeler
yapılmış ve tehlikenin boyutları gözler önüne serilmiştir. Eğitim için Türkiye’ye gelen öğrenciler
çeşitli ideolojiler veya dini değerler dolayısıyla farklı gruplarla etkileşim içinde bulunmaktadırlar.
Bu etkileşimler içerisinde bulunan öğrencilerin düşünceleri, inançları, fikirleri sömürülerek farklı
terör örgütleri için sempatizan ya da militan yetiştirilmektedir.
Doç. Dr. Kudret Bülbül, YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)
Başkanı olduğu dönemlerde bu tür problemlerin ne derece üst düzeyde olduğuna yönelik
açıklamalar yapmıştı. Binlerce öğrenci ise burslarını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştı.
Irak ve Suriye’de faaliyetlerine devam eden bir başka terör örgütü ise DEAŞ’tır. Bu terör
örgütü, Türkiye’de de farklı dönemlerde eylemlerde bulunmaya çalışmıştır. Güvenlik güçleri
tarafından yapılan açıklamalara göre binlerce insan bu terör örgütünün militanı olmak isterken
yakalanmıştır. İslamiyet’i temel aldığını iddia eden bu terör örgütü, insanların dini duygularını
sömürmektedir. Bu durum sadece İslamiyet’le yeni tanışmış ya da İslamiyet’i yeterli seviyede
bilmeyen ve Müslüman olan uluslararası öğrenciler için değil Ahıskalı Öğrenciler için de büyük
bir tehdit oluşturmaktadır.
Türkiye, her ideolojiye ve inanca saygılı bir tutum sergilemektedir. İnsanları ideolojilerine
veya inançlarına göre değerlendirmeye tabi tutmamakta ve kucaklayıcı bir yaklaşım
sergilemektedir. Türkiye’de güvenlik ve emniyetten sorumlu kurum ve kuruluşlar ile Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın ortak bir çalışma yürüterek farklı dönemlerde bu bölücü terör örgütlerine
yönelik bilgilendirme adına konferans, sempozyum veya söyleşiler yapması gerekir. Böylelikle
Ahıskalı Öğrenciler bu terör örgütlerinin tuzağına düşmeden eğitim hayatlarına güvenli bir
şekilde devam edebilirler. Ahıskalı Öğrencilerin bu terör örgütlerinden ayrıştırılması, korunması
ve onlara bu terör örgütlerinin gerçek yüzünün gösterilmesi Türkiye için önemli bir olaydır.
Çünkü tatil dönemlerinde veya eğitimleri bittiklerinde ülkelerine dönecek olan Ahıskalı
Öğrenciler, Türkiye’nin terörle nasıl mücadele ettiğini, insan haklarına ve demokrasiye ne kadar
bağlı olduklarını çevrelerine aktaracaklar. Bu sayede Türkiye haklı mücadelesinde kendi
kamuoyunu oluşturma fırsatı yakalayacak.
Türkiye’de Ahıskalı Öğrencilerin eğitim alması iki taraf için de farklı kazanımlar
sağlamaktadır. Öğrencilerin ana kazanımı eğitim olurken Türkiye’nin birden çok ana kazanım
olarak adlandırılacak faktörleri vardır.
Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihan’da Sulh” fikrini temel alan
bir yaklaşım ile hareket etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edoğan’ın son
dönemlerde daha fazla dile getirdiği “Dünya, 5’ten büyüktür” sözü alelade söylenmiş bir söz
değildir. Birleşmiş Milletler, şu anda dünyadaki en güçlü uluslararası örgüt konumundadır. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü, var olan sistemdeki dengesizliklere karşı
söylenmiş, tüm insanların eşit şartlarda yaşaması gerektiğini vurgulayan çok değerli bir sözdür.
Bir kaç yıl önce Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye kapılarını Suriye’de yaşayan
insanlar için açmıştır. Suriye’deki iç savaştan kaçan milyonlarca insan Türkiye’ye sığınmıştır.
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Yapılan resmi açıklamalara göre 2 milyonun üzerinde Suriyeli günümüzde mülteci olarak
Türkiye’de yaşamakta, barınma ve yaşama dair her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Türkiye bu
yardımları başka ülkelerden veya Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerden yardım
almadan yapabilecek kadar güçlü bir siyasi otorite ve ekonomiye sahiptir. Zaten Birleşmiş
Milletler bile daha önce yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye’nin bu teşebbüslerinden övgüyle
bahsetmiştir.
Yurt dışında daha iyi, daha güçlü bir Türkiye imajını oluşturmak, Türkiye’nin doğru bir
şekilde tanıtımını sağlamak için T.C. Dışişleri Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
başta olmak üzere ilgili birçok kurum çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar için maddi ve
manevi anlamda birçok harcama yapılmaktadır. Oysaki Türkiye’de eğitim alan Ahıskalı
Öğrencilerin gönüllü birer elçi olarak kullanılabilir. Bu öğrenciler, Türkiye üzerine olan
düşüncelerini yaşadıkları ülkelere geri döndükleri zaman orada yaşayan toplumlara
aktaracaklardır. İçlerinden bazıları ise yaşadıkları ülkelerde önemli görevlere geleceklerdir.
Türkiye’de eğitim hayatına devam eden ve 2015-2016 kayıtlarına göre yaklaşık bin 500
civarında olan Ahıskalı Öğrencilerin hafızalarında iyi bir Türkiye imajı bırakmak için çalışılmalı
ve bir an önce bu sorunların giderilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.
Ek Açıklama: Konu hakkında bugüne kadar yazılı bir eser sunulmamış olduğu için birebir
görüşme tekniği ile bilgi toplanmıştır.
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UNUTULAN BİR HALK: AHISKA TÜRKLERİ
FORGOTTEN PEOPLE: AHISKA TURKS
Sevilya AGEZOVA*
Özet
Günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde kalan, Dede Korkut Hikayeleri’nde “Ak-Sıka” ismiyle
ifade edilen Ahıska, yüzlerce yıllık bir Türk Yurdudur.
Tarih boyunca birçok Türk boyuna ev sahipliği yapmış olan Ahıska, 1578 yılında Osmanlı
İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. Bu gelişme sonrası oluşturulan Çıldır Eyaleti’nin merkezi olarak
Ahıska tercih edilmiştir.
Ahıska, 1829 yılında Ruslara savaş tazminatı olarak bırakılmıştır. Bu tarihten sonra Türklere
yıldırma politikası uygulanılarak bölge Türklerden arındırılmak istenmiştir. 14 Kasım 1944’te ise bölgede
yaşayan Türk nüfusu Orta Asya’ya (Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan) sürgüne gönderilmişlerdir.
1989 yılında Fergana’da çıkan olaylar ise Türk Dünyası’nın tarihine kara bir leke olarak işlenmiştir.
Takip eden yıllarda Krasnodar, Kırgızistan ve Ukrayna’da farklı acı tecrübeler ve olaylar Ahıska
Türkleri’nin peşini bırakmamıştır.
Günümüzde Ahıska Türkleri, sürgün edildikleri topraklara Türk olarak dönmek için mücadelelerine
devam etmektedir. Türk Dünyası’nın Ahıska Türkleri’ne bu haklı mücadelelerinde destek vermesi ve
soydaşlarının haklarını savunması tarihi bir sorumluluğun gereğidir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Ahıska, Türk Dünyası, İnsan Hakları ve Sovyetler Birliği
Abstract
Today, remaining within the boundaries of Georgia, Dede korkut stories “in Ak-Sika” expressed by
the name of Ahiska hundreds of years, the Turkish homeland.
Many throughout history that has been home to Ahiska Turkish tribes, came under the rule of the
Ottoman Empire in 1578. This development created after the Çıldır province as the center of Ahıska is
preferred.
Ahiska, as reparations were left in 1829. After this date, applied to the Turks from the Turks of the
region were purified by a policy of intimidation. The Turkish population who live in the region in 14 of
November 1944 to Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) were sent into exile.
The events in Fergana in 1989 as a black mark on the history of the Turkish world has been
processed. In the following years, Ahıska Turks in Krasnodar, Kyrgyzstan and Ukraine to follow up on the
different pain experiences and events.
Today,Ahıska Turks, as Turkish continues to struggle to return to the land they were in exile. The
support of the Ahıska Turks in the struggle of the Turkic world and the need for a historic responsibility to
defend the rights of the people.
Keywords: Ahiska Turks, Ahiska, Turkish World, Human Rights ve Soviet Union

Giriş
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla var olan dünya dengeleri değişmiş ve sahneye
yeni bağımsız devletler çıkmıştır. Sovyetler Birliği’nin ısrarla gizlemeye çalıştığı milletlerin de
ortaya çıkması da bu döneme denk gelmektedir. Farklı dönemlerde çeşitli yöntemlerle kimliksel
yokluk yaşatılmak istenen milletlerden biri ise Ahıska Türkleri’dir. Türkiye sınırına 15 km
uzaklıkta bulunan Ahıska bölgesi günümüzde Gürcistan Cumhuriyeti’nin güneybatı kısmında yer
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almaktadır.1 Samtshe-Cavaheti bölgesi (tarihi adıyla Meshetya) geçmişten günümüze kadar
birçok Türk topluluğuna ev sahipliği yapmıştır. 2 Bilindiği gibi Saka (İskit) Türklerinin bölgeye
yerleştiği M.Ö. VII-VIII yüzyılı ile başlayan bölgedeki Türk kavimlerinin etkinliği 1267
Kıpçaklarının bölgede kurmuş oldukları birlik ve Osmanlı ile yakın ilişkileri ile gelişmiştir. 3 1578
yılında Osmanlı’nın bölgeyi fethetmesi ile bölgede kurulan Osmanlı sistemi ile Ahıska eyalet
merkezi olarak düzenlenmiştir. 4 İçerisinde 6 ilçe ve 200’den fazla köy barındıran bu bölge RusTürk savaşı sonrasında 1829 Edirne Antlaşmasıyla Rusya’ya bırakılmıştır. 5 Bölgedeki nüfusun
Türk kimliğinden büyük rahatsızlıklar duyan Stalin yönetimi 1944 yılında bu toplum için
hayatlarının dönüm noktası olacak büyük sürgünü gerçekleştirmiştir.6 Hayvan vagonlarına
doldurarak insan dışı muamele ile Orta Asya’yanın farklı bölgelrine sürülen bu topluma Stalin’in
ölümünden sonra sürgündeki halklara verilen “eve dönüş” hakkı tanınmamıştır.7 İlerleyen yıllarda
vatana dönüş konusunda defalarca girişimlerin olmasına rağmen bir sonuca ulaşılamamıştır. 8
Dünyanın Ahıska Türkleriyle tanışması 1989 yılında gerçekleşen vahim bir olaya tekabul
etmektedir. 1989 yılı Özbekistan, Türklerin Vatana Dönüş çalışmaları çerçevesinde merkez
görevi görmüştür. 1989 yılı kayıtlarına göre SSCB’nin genelinde yaşayan 207.500 Türk’ün
106.000’i (yani %51’i) Özbekistan’da yaşamaktaydı.9 Türklerin bu hareketliliği SSCB yönetimin
dikkatini çekmiş ve cevaben Özbekistan’ın Fergana Vadisi’nde bir etnik sorun çıkartılmıştır. 1989
yılında bölgede çıkan etnik temelli saldırlar sonucu 112 kişi ölmüş 1.032 kişi yaralanmıştır. 856
ev yıkılmış yahut harap edilmiş 2.000’den fazla kişi gözaltına alınmış ve 364’ü hakim karşısına
çıkarılmıştır.10 Ne yazık ki Ahıska Türkleri’nin yaşadığı bu talihsiz olaylar ne ilk ne de son
olacaktır. Ferganadan günümüze kadar Ahıska Türkleri; 2004’te Rusya/Krasnodar’da, 2010’da
Kırgızistan/Oş’ta yerli halk ile karşı karşıya gelmiş, 2013’te bölgede yaşayan Rusların
ayaklanması ile başlayan Ukrayna’da ki iç savaşta en çok mağdur olan halk olmuştur.11 Son olarak
Kazakistan’ın Taraz şehrinde gerçekleşen talihsiz bir olay neticesinde yerli halkın yanlış
bilgilendirilmesiyle olaylar silsilesi devam etmiştir. 12 Nitekim yaşanan bunca olaya rağmen
Ahıska Türkleri yaşadığı her bölgede kendi benlik ve kimliklerini koruyarak, bağlı olduğu ülke
vatandaşlarıyla iyi ilişkiler içerisinde bulunmuş, huzuru ve düzeni korumaya yönelik adımlar
atarak, bulundukları ülkelerin kalkınması için önemli roller üstlenmektedir.
Günümüz
Bugün Ahıska Türkleri, insan hakları ihlallerine açık bir şekilde maruz kalan toplumlardan
biri durumundadır. 14 Kasım 1944 sürgünün getirdiği yıkım ve kayıpların etkisi hala devam ettiği
WIMBURS S. Enders; WIXMAN Ronald [1987]. “Sovyet Orta Asya’sında Yeni Bir Seda: Mesketya Türkleri”, Çev:
Eşref Özbilen, Türk Dünyası Araştırmaları, S: 49.
2 BAYRAKTAR Rasim [2013]. Eski Sovyetler Türk Kimliği, Ankara: Berikan Yayınevi.
3
Marie Felicite Brosset, Histoire de la Georgie, Petersbourg, 1849.
İkram Çınar, Atabek Yurdu Jeokültürel Yaklaşım, 2015.
4 ÇELİKPALA Mitat [2012]. “Başarısız Devlet-Demokratik Model Ülke Sarmalında Gürcistan’ın 20 Yılı”, Orta Asya
Kafkasya Araştırmaları, C. 7, S. 14
5 BUNTÜRK Seyfeddin [2007]. Rus-Türk Mücadelesi’nde Ahıska Türkleri, Ankara: Berikan Yay.
6 HASANOĞLU İbrahim [2014]. “Ahıska Türklerinin Fergana Faciası”, Bizim Ahıska,Y. 10.
7 MALİNOVSKAYA Olena [2007]. “Ukraina: Obretenie Rodinı?”, (Ed :T. Trier-A.Khazhin), Turki-Meshetintsi:
İntegratsiya, Repartatsiya, Emigratsiya, Sankt-Petersburg: Aleteyya.
8 ZEYREK Yunus [2015]. “Ahıska Tarihinin Dönüm Noktaları”, Bizim Ahıska,Y.11
9 OSİPOV Aleksandr [2004a]. “Ferganskaya Sobıtiya 1989 Goda: Konstruirovanie Etnicheskogo Konflikta”,
Ferganskaya Dolina: Etnichnost, Etnicheskie Protsesı, Etnicheskie Konfliktı, Petersburg: Nauka.
10
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11 OSİPOV Aleksandr [2004b]. “Krasnodarskiy Kray Kak Vitrina Rossiyskoy Natsionalnoy Politiki”, Diasporı, No: 4
12 ALİYEV Nezir [2015]. “Kırgızistan Mayevka Olaylarında Yaşananlar”, Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve
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gözlemlenmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nde yer alan 9. madde de “Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve
sürgün edilemez” ifadesi yer almaktadır. Bu 9. maddeye göre yaşam, özgürlük, yurttaşlık gibi
temel ve insani haklardan yoksun ırk, mezhep, etnisite farkı gözetmeksizin dünyadaki bütün
insanların savunucusu rolünü üstlenen Birleşmiş Milletleri’nin bu toplumu görmemezlikten
gelmesi mevcut durumu daha da zorlaştırmaktadır. Sovyetler Birliği, İkinci Dünya savaşı
sırasında birçok milleti yurdundan etmiş lakin o bu olaylar dönemin karmaşık gündemi ve
ilerleyen dönemde Sovyetler Birliği’nin konservatif yapısından dolayı dünya kamuoyunda
saklanabilmiştir. Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılması ile dünyanın haberdar olduğu sürgündeki
Ahıska Türkleri’nin kendi vatanlarına dönme gayretleri nedense Birleşmiş Milletler ve bu sorunu
çözmekle görevli olan diğer uluslararası kuruluşlar tarafından görmezden gelinmektedir.
Ahıska’ya Geri Dönüş Çabaları ve İnsan Hakları İhlalleri
Gürcistan bağmsızlığını kazandığı günden itibaren Ahıska Türkleri’nin kendi yurtlarına
dönmelerini çeşitli bahaneler üreterek engellemeye çalışmaktadır. Gürcistan haksız yere
vatanlarından sürgün edilen bu insanlara dönüş için zemin hazırlamak, hukuksal ve vicdani bir
borc halini almışken bu girişimi anca uluslararası topluma entegre amaçlı başvurduğu Avrupa
Konseyi’nin kabulü konusundaki şart olarak görümekte ve oldukça isteksiz davranmaktadır.
Senelerce uzatılmasına rağmen engeller ve belirsizliklerle dolu olan bir yasa çıkartılmıştır. Sürgün
belgesi başta olmak üzere, doğum, ikametgah, sabıka, sağlık mali durumu ve malvarlığı ,medeni
veya akrabalık bağlarını gösteren belgelerin ve istenilen diğer şartların yerine getirilmesi, gereken
mercilere iletilip, herhangi bir kusurun bulunmaması kaydıyla mevcut bulunduğu vatandaşlıktan
6 ay içerisinde vazgeçmesini öngören ve 2007’de çıkartılan “Eski Sovyetler Birliği Tarafından
20. Yüzyılın 40’lı Yıllarında Gürcistan’dan Zorla Sürgüne Gönderilen Şahısların Geri Dönüşü
Hakkında Gürcistan Kanunu” isimli bu yasa geri dönüşün sağlanmasından ziyade geri dönüşün
engellenmesi hedefini gütmektedir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Avrupa Temsilcisi Burhan
Özkoşar’dan aldığımız bilgilere göre bu yasaya istinaden 15.300 kişi Ahıska’ya geri dönüş için
başvurmuş ancak sadece 3 bine civarı kişiye “Yurda Dönüş Statüsü” verilmiştir. Bu 3 bin kişiden
ise sadece 492 kişi Gürcistan vatandaşı olmaya olmaya hak kazanmıştır. Lakin buradaki farklı bir
olgu ise İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 16.maddesinin 3. fıkrasında geçen “Aile,
toplumun doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur” ifadesine
yaşanmaktadır. Bu ifadeye rağmen, Gürcistan’ın aile unsurunu dikkate almaksızın vatandaşlığı
ferdi olarak vermesi aile bütünlüğüne zarar vermektedir. Ahıska Türkleri’nin eski yurtları olan
Ahıska’ya dönmek istemelerine rağmen Gürcistan hükümetinin ısrarla farklı bölgelere
yerleştirme çabaları toplumu parçalama ve asimile etme isteğinin bariz bir örneği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yine aynı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 13.maddesinde “Herkes kendi
ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına
sahiptir” ifadesi kullanılmaktadır. Lakin ata topraklarına dönmekte zorluklar çeken bu insanların
yaşadıkları sıkıntılar Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşlar tarafından önemsenmemekte ya da
incelenmemektedir.
Diğer bir husus ise Gürcistan’ın “Eski Sovyetler Birliği Tarafından 20. Yüzyılın 40’ lı
Yıllarında Gürcistan’dan Zorla Sürgüne Gönderilen Şahısların Geri Dönüşü Hakkında Gürcistan
Kanunu” kapsamında çıkan yasanın 7. maddesinin 3. fıkrasında “Geri dönen statüsünün verilmesi
konusu değerlendirildiğinde Gürcüce bilen şahıslara öncelik verilecektir”4 ifadesinin
bulunmasıdır. Gürcistan’ın çıkarmış olduğu Geri Dönüş Kanununda yer alan bu madde Birleşmiş
Milletler tarafından yayınlanmış İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1., 7. ve 21.
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maddelerinde yer alan “eşitlik” ilkesi ile çelişmektedir. Ayrıca Gürcistan, Ahıska Türkleri’ni Türk
olarak kabul etmeyip Gürcü Müslüman olarak tanımlamaktadır.13 Yine Gürcistan
Cumhurbaşkanı’nın TRT Haber isimli kanalda yaptığı konuşmada özellikle Türk kelimesini
kullanmaktan kaçınarak Meshi Müslümanları ifadesi kullanması farklı bir örnektir. Burhan
Özkoşar’ın bireysel çabası sayesinde Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvrikashvili bizler için Türk
kelimesini kullanmıştır. Yıllarca bizim Gürcü asıllı Müslüman olduğumuzu ve zamanla kendimizi
Türk hissettiğimizi bir devlet tezi haline getiren Gürcistan’ın Başbakanı tarafından Türk olarak
nitelendirilmemiz aslında çok önemli bir gelişmedir.5 Şimdilik bertaraf edilmiş gibi duran bu
hadise ise İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 15. maddesine aykırılık teşkil etmekte ve
gerek Birleşmiş Milletler’in gerekse de diğer uluslararası kuruluşların bu konuda Gürcistan’a
yaptırımlar uygulayarak meseleyi kalıcı bir şekilde çözmesi gerekmektedir.
Sonuç
Bugün Ahıska Türkleri Dünya’nın 10 farklı ülkesinde dağınık bir şekilde yaşayan bir
millettir. Türk Dünyası’nın tarihi odalarında kaybolmuş bu milletin sorunları sadece kendilerinin
veya Gürcistan’ın sorunu değil, bütün Türk Dünyası’nı ilgilendiren bir sorundur.
Günümüzde Sovyetler Birliği’nin varisi olan ve geçmişte yaşanan olayların çözümü
hususunda önemli bir aktör konumunda olan Rusya Federasyonu’nun bölge ile ilgili politikaları
farklılık göstermektedir. Rusya Federasyonu’nun bölgesel barışı destekler nitelikte adımlar
atması, Kafkasya’da yaşanan gerilimin düşürülmesi için baş aktör olması ve kendi bünyesinde
yaşayan Ahıska Türkleri için “temel insani hakları” tanımlaması ise bugün yüzbinlerce Ahıska
Türkü tarafından beklenen bir gelişmedir.
Kendilerini demokrasi ve insan hakları temsilcileri olarak gören, yapılan her zulmü
“şiddetle kınayan” bildirilere imza atan batılı ülkelerin başını çektiği uluslararası örgütlerin
yayınladıkları bildirilerde yer alan hukuki ve insani kavramlarla ilgili hakların Ahıska Türklerine
de yansıtılmasını sağlaması günümüzde en doğrucu ve anlamlı istek olarak karşımızda
durmaktadır. Son olarak da hatırlanması gereken husus var ki, o da herhangi bir devlete, zümreye
ya da ferde, bu Beyanname’de ilan olunan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyete
girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.
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GÖÇ, TOPLUMSAL KABUL VE UYUM: ERZİNCAN’DA YAŞAYAN AHISKA
TÜRKLERİ ÖRNEĞİ
MIGRATION, SOCIAL RECOGNITION AND ADAPTATION THE SAMPLE OF
AHISKA TURKS WHO ARE LIVING IN ERZINCAN PROVINCE
Murat ARPACI*
Melek ERYENTÜ**
Özet
Türkiye, son dönemdeki uluslararası gelişmelerin etkisiyle kitlesel bir göç dalgasının yaşandığı
coğrafyalardan biri olmuştur. Bu nüfus gruplarının bölgelere dağılım oranları farklılaşmakla birlikte genel
olarak Türkiye’de söz konusu göç hareketlerinden etkilenmemiş neredeyse hiçbir şehir bulunmamaktadır.
Bununla birlikte bir diğer önemli nokta, söz konusu göçlerin getirdiği nüfus gruplarının sosyal yapı, kimlik
ve kültür açısından farklılık arz etmeleri ve bu farklılığa paralel olarak yerleştikleri şehirlerde farklı
toplumsal uyum sorunları yaşamalarıdır. Türkiye’nin çok-kültürlü bir göçmen çeşitliliğini barındırması
açısından bu duruma verilecek örneklerden biri Erzincan şehridir. Yakın dönemde Erzincan’daki göç
hareketliliğinde öne çıkan başlıca toplumsal grup 2015 yılı Aralık ayından itibaren aşamalı olarak Üzümlü
ilçesine yerleştirilen ve 2016 yılı sonunda sayıları 2000’e yaklaşan Ahıska Türkleri olmuştur. Üzümlü’nün
demografik yapısı içerisinde nitel ve nicel olarak ciddi bir nüfus ağırlığı haline gelen Ahıska Türkleri’nin
ilçedeki toplumsal yapıya uyum süreci kadar Üzümlü halkının Ahıska Türkleri’ni toplumsal olarak
benimseme süreci birbirine bağlı önemli parametreler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, ErzincanÜzümlü’de yaşayan Ahıska Türkleri’nin yerleştirildikleri bölgedeki yeni yaşam deneyimleri ve toplumsal
uyum süreçleriyle birlikte Üzümlü halkının Ahıska Türkleri’ni sosyal kabullenme sürecini konu
edinmektedir. Çalışma, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine farklı coğrafya, ülke ve toplumsal ortamdan gelerek
yerleşen Ahıska Türkleri’nin bölgeye toplumsal uyumlarında yaşadıkları sorunların temelindeki sosyolojik
faktörleri karşılaştırmalı bir perspektifle ele almaktadır. Bu bakımdan, hem Ahıska Türkleri’nin toplumsal
uyum süreci hem de Üzümlü halkının genel olarak göçmenlik algısı ve özelde de Ahıska Türkleri’ne
yönelik bakış açısı karşılaştırmalı olarak tartışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, Toplumsal Uyum, Toplumsal Kabul, Göç
Abstract
Through the recent international developments, Turkey has become one of the geographic places in
which a mass of migration wave is felt. As the distribution rate of population groups to regions
differentiates, in Turkey generally there is no city which is not affected from aforementioned migration
movements. In addition to this, an important point to dictate is; the population groups; which are brought
by aforementioned migration, have many differences with regard to their social construction, identity and
culture. As parallel to these differences; they live different adaptation problems in the cities they are settled.
As Turkey contains many-cultured migration variety; Erzincan Province is one of the sample cities which
can be shown as an example. In recent periods, the Ahıska Turks has become the main population group
which becomes prominent in Erzincan, who were settled in Üzümlü town incrementally from December of
2015 and now reached 2000 in number. The adaptation process of Ahıska Turks’s; who has become a
serious population mass in terms of both qualitative and quantitative measures in the demographic structure
of Üzümlü county, to the social structure of Üzümlü county, and the social recognition process of Ahıska
Turks by the people of Üzümlü; occurred as two significant parameters which depends on each other. This
study investigates the social recognition process of Ahıska Turks by the people of Üzümlü besides their
new life experiences in their newly settled region and social adaptation process. This study depicts main
sociological factors of the adaptation problems of Ahıska Turks comparatively. In this respect, both the
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social adaptation process of Ahıska Turks and the general perception of migration of Üzümlü people and
in private their perspective towards Ahıska Turks are being discussed comparatively.
Key Words: Ahıska Turks, Social Adaptation, Social Recognition, Migration

1. Giriş
Türkiye, son dönemdeki uluslararası gelişmelerin etkisiyle kitlesel bir göç dalgasının
yaşandığı coğrafyalardan biri olmuştur. Bu nüfus gruplarının bölgelere dağılım oranları
farklılaşmakla birlikte genel olarak Türkiye’de söz konusu göç hareketlerinden etkilenmemiş
neredeyse hiçbir şehir bulunmamaktadır. Bununla birlikte bir diğer önemli nokta, söz konusu
göçlerin getirdiği nüfus gruplarının sosyal yapı, kimlik ve kültür açısından farklılık arz etmeleri
ve bu farklılığa paralel olarak yerleştikleri şehirlerde farklı toplumsal uyum sorunları
yaşamalarıdır. Türkiye’nin çok-kültürlü bir göçmen çeşitliliğini barındırması açısından bu
duruma verilecek örneklerden biri Erzincan şehridir. Yakın dönemde Erzincan’daki göç
hareketliliğinde öne çıkan başlıca toplumsal grup 2015 yılı Aralık ayından itibaren aşamalı olarak
Üzümlü ilçesine yerleştirilen ve 2017 yılında sayıları 2000’e yaklaşan Ahıska Türkleri olmuştur.
6595 ilçe merkezi nüfusuna sahip Üzümlü’nün demografik yapısı içerisinde ciddi bir nüfus
miktarı haline gelen Ahıska Türkleri’nin ilçedeki toplumsal yapıya uyum süreci göçün olağan
sonuçlarına bağlı bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, Erzincan-Üzümlü’de yaşayan
Ahıska Türkleri’nin yerleştirildikleri bölgedeki yeni yaşam deneyimleri ve toplumsal uyum
sürecini konu edinmektedir. Çalışma, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine farklı coğrafya, ülke ve
toplumsal ortamdan gelerek yerleşen Ahıska Türkleri’nin bölgeye toplumsal uyumlarında
yaşadıkları sorunların temelindeki sosyolojik faktörleri ele almaktadır.
2. Konu ve Yöntem
Bu araştırmanın konusunu, Türkiye’de Erzincan Merkez İlçe’si olan Üzümlü ‘ye göç eden
Ahıska Türklerinin yeni yaşama uyum süreçlerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bilindiği üzere
göç olgusu hem kadın, erkek ve çocuk olarak onu yaşayan bireyler üzerinde hem de göçe uğrayan
mekân ve toplum üzerinde farklı etkilere neden olmaktadır. Bu çalışmada göç sürecini yaşayan
Ahıska Türklerinin göç ettikleri bölgedeki sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik durumlara olan
toplumsal uyumları ele alınacaktır.
Araştırma, nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüş ve veri toplamada derinlemesine
görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma insanların yaşam tarzlarını, öykülerini,
davranışlarını açıklamasının yanında, örgütsel yapıları ve toplumsal değişmeyi anlamaya yönelik
bilgi elde etme süreçlerinden birisidir (Ekiz, 2003, s. 26). Çalışmada nitel yöntemin tercih
edilmesinin sebebi Ahıska Türklerinin toplumsal konumlarındaki değişiklikleri ve gelişmeleri
ayrıntıları ile çözümleyebilmektir. Bu araştırma da iki temel yol izlenmiştir. İlk olarak bu çalışma
için temel olabilecek literatür taraması niteliğinde ki kitap, makale, dergi vs. yazılı kaynaklardan
yararlanılarak kuramsal bir çerçeve çizilmiş ve yapılmış araştırmalar dikkate alınmıştır. Daha
sonra ise Ahıska Türkleri’nden bireyler ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın
evrenini Üzümlü’de bulunan Ahıska Türkleri oluşturmaktadır. Veriler, Üzümlü’de yaşayan
Ahıska Türkleri ile yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilmiştir. Ahıska Türkleri’nden
bireylerle yapılan görüşme sayısı 20’dir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış soru formu ve ses
kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşme formunun içeriğini ise demografik sorular ile değerlendirme
soruları oluşturmaktadır. Görüşülen Ahıska Türklerine cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, varsa
mesleği, etnik durumu, medeni hali, evli ise çocuk sayısı, hangi kentten geldiği, ne kadar süredir
Türkiye’de bulunduğu gibi temel sorular sorulmuştur. Ardından da göç öncesi ve sonrası
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olanakları, sosyo-ekonomik bilgiler, uyum ve kabul süreci, yetkililerden beklentiler, yerel halkla
ilişkiler ve çevre izlenimleri hakkında sorular yöneltilmiştir. Hazırlanan görüşme formları
soruların anlaşılabilirliği ve amacına uygunluğunun denetlenmesi amacıyla birkaç Ahıska
Türkü’ne uygulanmış ve eksiklikler giderilerek görüşme formu tekrar düzenlenmiştir.
Görüşmeler, alınan izinlerden sonra Haziran-Eylül ayları arasında 2016 yılında yapılmıştır.
Görüşmeler katılımcıların izinleri alınarak ses kayıt cihazına kaydedilmiştir.
3. Kavramsal Çerçeve: Göç ve Toplumsal Uyum
Göç tarihi insanlık kadar eskidir ve dünyada her zaman gündemde olan bir olgu olmuştur.
Tarih boyunca meydana gelen göçler, dünyanın bugünkü nüfus dağılımını, ekonomik yapısını ve
kültürel gelişimini şekillendirmiştir. Genel itibariyle göç; ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel
nedenlerle, bir noktadan başka bir noktaya yapılan kısa, orta ve uzun vadeli geriye dönüş veya
sürekli yerleşim amacı güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir yer değiştirme hareketi olarak
tanımlanmaktadır (Yalçın, 2004, s. 13). Göç kavramı en basit şekilde “insanların yer değiştirme
hareketi” olarak açıklanmaktadır. Bu en başta kavramın çok basit bir olay olduğu düşüncesini
oluşturabilir. Ancak göçün nedenleri, toplumları ve bireyleri etkileme biçimi ve göçün ortaya
çıkardığı sonuçlar göz önüne alındığında, olayın karmaşık ve hareketli bir süreç olduğu
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla en genel yorumuyla hareketlilik, kişilerin zamanda, mekânda ve
sosyal yapıdaki her türlü devinimine veya göçüne işaret etmektedir. Fiziki hareketlilik genellikle
göç olarak adlandırılır. Bir coğrafi alandan diğerine bir devinim olan fizik hareketlilik, modern
dünyada hızla artan bir olgudur. Fiziki hareketlilik çok sayıdaki kişinin zorla bir yerden başka bir
yere yerleştirilmesini, istenilmeyen kişilerin sürülmesini, ev taşımalarını ve aynı ülke içinde bir
bölgeden diğerine veya bir ülkeden diğerine yapılan gönüllü sürekli göçleri de kapsamaktadır
(Doğan, Özyurt & Öztoprak, 2009, s. 200).
Kişilerin bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine göçme sebepleri sayısız denecek kadar
çok ve karmaşıktır. Geleneksel olarak, ekonomik faktör temel etkileyici olmuştur. Örneğin
göçebelerin daha iyi yiyecek, işçilerin daha iyi iş, ailelerin maddi yaşama standartlarını
geliştirmek için göçtükleri söylenebilir (Doğan, Özyurt & Öztoprak, 2009, s. 200). Ancak
hareketliliği güdülendiren fakat ekonomik olmayan pek çok başka faktör de bulunmaktadır.
Kişiler siyasal baskılardan veya ırkçılıkta kaçmak için veya dini özgürlüklerini kullanabilecekleri
yerleri aramak için de göç edebilirler (Doğan, Özyurt & Öztoprak, 2009, s. 201). Böylece göç,
insanın içine doğduğu, sosyalleştiği ve sosyalleşeceği çevreyi bırakıp yeni bir yere gitmesi olarak
da açıklanmaktadır. Göç eden birey gerçek toplumundaki sosyal ağlarından koparak farklı bir
topluma uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Ayrıca göç edenler alışık olmadıkları bir sosyoekonomik sistemde ekonomik olarak da hayatta kalma ve sosyal hareketliliklerle baş etmek
zorundadırlar. Bununla beraber bu deneyimlere yeni bir dil kazanma problemleri ve göç edilen
toplumun değerlerine uyma problemleri de eşlik etmektedir. Göç olgusunu yaşayan her birey bu
süreçten olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir. Bu süreçte, cinsiyet, eğitim, yaş ve meslek gibi
değişkenler hem göçü yaşayan bireyleri hem de göçe uğrayan toplumları etkilemektedir. Bu
yüzden göç, dünyadaki tüm toplumları ilgilendirdiği için evrensel bir olgu olarak ele alınmalıdır.
Göç durağan bir olgu da değildir, nedenleri ve sonuçları ile birlikte algılanan bir süreçtir. Göçler
çok farklı nedenlerden dolayı oluşmaktadırlar. Bu da farklı sonuçların doğmasında yol
açmaktadır. Bu durum göç olgusunun çok farklı bilim dallarının inceleme konusu olmasını
sağlamıştır. Göç; insanlık tarihinin bütün dönemleri boyunca var olan bir olgudur. Çeşitli
nedenlere bağlı olarak meydana gelen göçler, sonuçları itibariyle toplumların sosyal, kültürel,
ekonomik ve siyasal yapıları üzerinde önemli değişikliklere yol açmaktadırlar. İnsanların bir
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yerden başka bir yerleşim yerine, yaşamlarının bir kısmını veya tamamını, geçici bir süre için ya
da kalıcı olmak amacıyla yapılan coğrafi yer değiştirme biçiminde tanımlanan göç, çok yönlü bir
yapıya sahip olması nedeniyle de çeşitli bilim dallarının ilgi alanına girmektedir.
Göç basit anlamda yer değiştirme değildir, bir sosyo-ekonomik sistemden diğerine, bir
kültürel örüntüden diğerine geçmeyi de içerir. Göç edenler üzerindeki en etkili bağlamsal
değişiklikler; sosyal destek ağlarında, sosyo-ekonomik statüde, kültürel ortamda ve kişiler
arasındaki ilişkilerde meydana gelen değişikliklerdir (Kariman, 2015, s.3). Göç, insanın içine
doğduğu, sosyalleştiği ve sosyalleşeceği çevreyi bırakıp, farklı yeni bir ortama geçmesidir. Göç
eden bu süreçte gerçek toplumundaki bağlarından uzaklaşır ve farklı bir topluma uyum sağlama
gibi bir durum ile karşı karşıya kalır. Ayrıca göç edenler uyum sağlamanın yanında göç ettikleri
toplumdaki sosyo-ekonomik sistemde de hayatta kalmaya ve sosyal hareketlilikle baş etmek
durumundadırlar. Böyle bir değişmeyle, göç edenler; farklı bir güç hiyerarşisinin işlediği, imtiyaz
ve prestijin sistematik olarak farklılaştığı hayat koşullarına girmiş olurlar (Bal, 2008, s.106). Bu
sebeple insanların hayatta kalabilmek için egemen bir takım ideolojilere ve süreçlere karşı bir
taktik olarak geliştirdikleri deneyimler göç sürecini oluşturmaktadır (Kaya ve Erdoğan, 2015, s.
6).
Göç olgusu iki faktör tarafından etkilenir. Bunların birincisi itme faktörüdür. Kişinin içinde
yaşadığı şartların elverişsizliği nedeniyle insanların eski yaşadıkları bölgeden ayrılmalarına itme
faktörü denilmektedir. Örneğin insanlar yerleştikleri toprağın verimsizliği, küçük oluşu, çorak
oluşu nedeniyle insanların hareketliliği bu tür bir göçü ifade eder. Diğer bir faktör ise çekme
faktörüdür. Burada ise değişik yaşam standartları, daha iyi gelir elde etme olanağı, şehirlerin cazip
sosyal olanakları insanların ilgisini çekmekte ve onları göçe zorlamaktadır. Buna ise çekme
faktörü denilmektedir (Doğan, Özyurt & Öztoprak, 2009, s. 200). Göç çalışmalarına yöntemsel
açıdan bakıldığında ise, temelde birkaç farklı yönelimden söz etmek mümkündür:
1. Göç olgusunun sonuçlarını ve etkilerini araştırarak, göçün makro düzeyde dinamiklerini
ortaya koymayı hedefleyen çalışmalar,
2. Göçü yaşayanların, göç deneyimine, bu deneyimin bireyin dünyasındaki anlamına ve
algısına odaklanan ve daha çok mikro düzeyde, ayrıntıları ortaya koymayı hedefleyen
çalışmalar.
Bu iki yönelimin yanı sıra, göçün yöneldiği sınırlara, hacmine, dönemine ve niteliğine bağlı
olarak da gruplara ayrılabilecek incelemeler mevcuttur. Genellikle göç olgusu ile birlikte bir
değişim araştırması yapılmaktadır. Göçü daha global bir değişimin parçası olarak değerlendirmek
mümkündür. Sonucu göçle biten bazı değişimlerin bireyi bir hareketliliğe ittiği açıktır. Ayrıca
çoğu göç araştırması, göç edenlerin yeni yerleştikleri kültür içinde deneyimledikleri bir yeniden
sosyalleşme ve kültürleşme sürecini, değişen kültürel kimliklerin araştırılmasını kapsamaktadır.
Göçün insan hayatları üzerindeki etkisi, uyum, bütünleşme ve yaşamın yeniden kurulması
çabaları göç araştırmalarının sadece kayıt altına alma amaçlı olmayıp, derinlemesine ve ayrıntıları
kapsayan çalışmalar olmalarını getirmektedir. Göç olgusunu çok düzeyli bir ivmenin sonucu
olarak görmek ve ona göre ayrıntılı kavramak amacı günümüzde daha yaygındır. Kısaca bu
araştırmalar bir yandan bir değişim incelemesi öte yandan bir yeniden uyum, kültürel bütünleşme
incelemeleridir. Göç edenlerin toplumsal konumları itibari ile de bir tabakalaşma incelemesi
olarak da düşünülebilir (Kümbetoğlu, 2016, s. 50).
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan göçler, mekanda eşitsiz biçimde dağıtılmış ekonomik
fırsatlardan yararlanma isteğinin bir sonucu olabildiği gibi ekolojik dayatmalar ya da devlet gibi
sosyal bir otoritenin gündeme getirdiği sürgünler, iskanlar ve savaşlar nedeniyle de
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gerçekleşebilmektedir. Türkiye uzun yıllar boyunca farklı kavimlerin göç aldığı coğrafi
bakımdan önemli olan fiziksel bakımdan ise zengin kaynaklara sahip olan ve etnik grupları
bünyesinde barındıran önemli bir yere sahiptir. 14. yüzyıldan beri Türkiye’nin tarihsel geçmişinin
bir parçası olan uluslararası göç, bir yandan Türkiye’nin misafirperverliği, soydaşlarına ve
dostlarına kucak açması gibi olumlu toplumsal algılarla gündeme gelmiştir (Özer, 2015, s. 177).
Beklenmedik bir göç akımı ile oldukça fazla sayıda uluslararası göçmen ile karşı karşıya kalan
Türkiye, hem idari hem de toplumsal yapısı açısından ciddi değişikliklerle sonuçlanacak bir
döneme girmiştir. Bu süreçte yapılan yasal düzenlemeler, ilk etapta, gelen kişilerin barınma,
sağlık, güvenlik gibi acil temel ihtiyaçlarına odaklansa da, ilerleyen günlerde psikolojik ve sosyal
boyutun öne çıktığı düzenlemelere duyulan ihtiyaç artacaktır (Özer, 2015, s. 191).
Uyum kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe
sözlüğünde uyum “bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk, toplumsal çevreye
veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon” olarak tanımlanmaktadır1.
Uluslararası göç terimleri sözlüğünde ise uyum “kişilerin bir gruba veya sürece yeniden dâhil
olması veya parçası haline gelmesi” olarak açıklanmaktadır (Çiçekli akt. Fidan, 2016, s.3).
Heckmann’a göre uyum, “yeni bir toplumsal grubun mevcut sosyal yapılar ile topluma
kazandırılmaları, ayrıca bu süreçte nasıl ve ne şekilde hazırdaki grubun sosyo-ekonomik, yasal
ve kültürel ilişkilerine dâhil edilmesi” dir (Fidan, 2016, s.4). Karpat’a ise uyumu göçmenlerin
farklı bir kültürün içine yerleşmesi ve onunla bağdaşması, fakat kendi kültürlerini, özelliklerini
belli biçimde korumasına zemin hazırlayan bir kavram olarak tanımlamaktadır (Fidan, 2016, s.5).
Birey toplumun bir parçasıdır ve toplum, toplumsallaşma sürecinde bireye, toplumsal
kurallar, gelenekler, inanç sistemleri gibi kendi öz değerlerini aktararak belirli bir yönde istendik
bir davranış biçiminin doğmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda toplumun beklentileri
doğrultusunda davranış gösteren bireyler uyumlu olarak kabul edilmektedirler. Bu sebeple de
toplumun kabul ettiği, onayladığı tutum ve davranışlara uymayan bireyler toplum tarafından ya
reddedilir ya da yaptırıma maruz bırakılır. Bu çeşit davranışlar genel olarak uyumsuz davranışlar
olarak nitelendirilmektedir. Böylece tarih boyunca çeşitli nedenlerle göç eden toplumlar veya
milletler göç ettikleri yerde yaşamlarını devam ettirebilmek için yeni topluma ya entegre
(bütünleşme) olmuşlar ya da kültürel özümsemeye (asimilasyon) uğramışlardır (Fidan, 2016, s.4).
Bu yüzden göçmenlerin bulundukları yerle ilişkileri ve bu ilişkinin toplumla uyumla bağlantısını
tartışmak gerekmektedir. Göçmen ve uyumdan bahsedilirken, göç sürecinin dinamik ve
etkileşimsel niteliğine değinen kültürleşme kavramı anahtar kavram gibi görünmektedir. Farklı
kültürlerden oluşan grupların birbiriyle temas etmesiyle, gruplardan birinin ya da her ikisinin
kültürlerinde değişimleri olması bir tür kültürleşmeyi tanımlamaktadır (Çakırer-Özservet, 2015,
s.46).
Göçe yönelik hareketli bir coğrafyada olma durumu, toplumda çok kültürlülük ya da
göçmenle uyum konusunda her zaman pozitif bir etkiye neden olur denilememektedir. Toplum,
oluşumundan itibaren sanki tek kültürlüymüş gibi, ülkesine gelen çoğu göçmeni yabancı olarak
algılayabilmektedir. Uyum konusunda oldukça isteksiz ve yeni yerel uyum politikaları
oluşturması konusunda umarsız olabilir. Bu noktada yerelde uyum politikaları konusunda yerel
yönetimlerin ivmeleyici bir rolü olabilir ve olmalıdır. Yerel uyum politikaları olmazsa, yaşanılan
yerde birçok toplumsal ve mekânsal sıkıntılar baş gösterebilir (Çakırer-Özservet, 2015, s. 48).
Göçün son birkaç yılda arttığı Türkiye, göç veren bir ülke olmaktan uzaklaşarak, göç alan
1
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bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı dışardan kaynaklı en ciddi kitlesel
göç hareketi 2011 yılında başlamıştır. Hala Suriye’den Türkiye’ye devam eden göçler, dünya
tarihinin de en önemli göç hareketlerinden birisidir. Türkiye böylece dünyanın en fazla mülteci
barındıran ülkesi haline gelmiştir (Kaya ve Erdoğan, 2015, s. 11). Türkiye’ye yönelik göç
hareketlerinin türleri hem sebepleri hem de sonuçları bakımından son yıllarda çeşitlenmiştir:
Profesyonel işgücü göçü, kısa ve uzun-dönemli işgücü göçü, öğrenci göçü, emeklilik göçü,
yasadışı göç, mülteci ve sığınmacı göçü temel göç hareketlerinin oluşturmaktadır (Kaya ve
Erdoğan, 2015, s. 12). Yabancıların Türkiye’ye yönelen göç hareketleri, genel olarak Türkiye’nin
sınır komşusu olan ülkelerden veya diğer yakın ülkelerden gerçekleşmektedir. Türkiye’ye gelip
kaçak olarak çalışan göçmenler ile Türkiye’yi bir geçiş ülkesi olarak kullanan göçmenlerin
varlığı, bu göç dalgalarını büyütmektedir (Balkır ve Kaıser, 2015, s.224). Türkiye’nin giderek
artan oranda göçmene ev sahipliği yapmaya devam edeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Buna bağlı
olarak yer yer görülen göçmen karşıtı hareketler ve söylemler gerek siyasetin içinde gerekse
gündelik yaşamda artmaktadır. Göç ve göçmenler konusunda bugünden kurulacak siyasal,
hukuksal, toplumsal ve kültürel dilin yarın ortaya çıkması oluşabilecek ırkçı, yabancı düşmanı ve
dışlayıcı söylemleri önleyebilmek için önemlidir (Kaya ve Erdoğan, 2015, s. 14).
4. Ahıska Türkleri
Rusların Kafkasya’nın işgalini tamamladıktan sonra bölgede yürüttüğü politikalar,
Kafkasya’da yaşayan Türkler için çok sayıda problem sahası yaratmıştır. “Ahıska Türkleri
Sorunu” bunlardan biridir. Sorun bilinenin aksine 14 Kasım 1944’te Ahıska Türklerinin Orta
Asya Cumhuriyetlerine sürgün edilmesiyle değil, Ahıska ve Ahılkelek’in 14 Eylül 1829’da
imzalanan Edirne Anlaşması gereği “savaş tazminatı” karşılığında Rus Çarlığı’na verilmesi ile
başlamıştır (Üren, 2016, s.1). Osmanlı Devleti Edirne Antlaşması’nda Ahıska Türklerinin
halklarının korunması girişiminde bulunmamıştır. 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova
Antlaşması’nda da aynı durum tekrarlanmıştır (Üren, 2016, s.1). Her iki antlaşmada da Ahıska
Türkleri için taahhüt altına girmeyen Sovyet yönetimi, II. Dünya Savaşı’nın lehine geliştiği bir
dönemde, onları tren vagonlarına doldurarak 14 Kasım 1944’te Özbekistan, Kazakistan ve
Kırgızistan’a sürgüne göndermiştir. Bu Ahıskalılar’ın ‘ilk sürgün’ü olmuştur. Sürgünün ardından
Ahıskalılar, 12 yıl kamp hayatı yaşamışlardır. Stalin’in ölümünden sonra 1956 yılında
Özbekistan’da başlattıkları ger dönüş mücadelesi, Sovyet yönetimi üzerinde ciddi bir etki
yaratmıştır. Bunun üzerine Sovyet yönetiminin müdahalesi sonucunda Fergana’da yaşanan acı
olaylar sonucunda ‘ikinci sürgün’ olayına maruz kalmışlardır. Sorun Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla bir anda uluslararası arenada görünürlük kazanmıştır. Bu dönemde Rusya
Federasyonu’nun Krasnodar eyaletindeki yerel yöneticilerin baskıları nedeniyle zor durumda
kalan Ahıskalıların ABD’ye göç etmesiyle ‘üçüncü sürgün’ yaşanmıştır (Üren, 2016, s.2).
Ahıska Türkleri, günümüzde on ayrı ülkede ve 4300’e yakın farklı yerleşim birimlerinde
yaşamakta olan “ulusötesi bir topluluk” olarak değerlendirilebilir (Aydıngün & Aydıngün, 2015).
Bunların yaşadıkları ülke veya idari yerleşim birimlerine göre ekonomik, sosyal, kültürel ve
eğitimle ilgili problemleri bulunmaktadır (Üren, 2016, s.3).
Sürgünün yaşandığı dönemde Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Ardahan
iliyle sınır teşkil eden idari bir bölgeydi. Türkiye sınırına yaklaşık 15 km mesafede bulunmaktadır.
Tarihi kaynaklarda “Mesketya” olarak da adlandırılmaktadır. Günümüzde Ahıska bölgesi, Acara
Özerk Cumhuriyeti ile Kvemo Kartli bölgesi arasında kalan “Samtskhe-Cavakheti İdari
Bölgesi”nin içinde yer almaktadır. Gürcistan, 1994 yılında aldığı bir kararla idari bakımdan ülkeyi
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12 bölgeye ayırmıştır. Buna göre 12 idari bölgeden birini oluşturan Samtskhe- Cavakheti bölgesi,
6 ilçeden meydana gelmektedir. Bunlar; Ahıska, Adigün, Aspinza, Ahılkelek, Borcomi ve eski
ismi Bogdanovka olan Ninotsminda’dır (Üren, 2016, s.57).
Günümüzde Gürcistan’ın idari bölge yapılanmasına bağlı olarak Samtskhe-Cavakheti
bölgesinin toplam yüz ölçümü yaklaşık 6.413 km²dir. Bu haliyle Gürcistan yüz ölçümünün
%11’ini teşkil etmektedir. Başkenti Ahıska olan idari bölgenin toplam nüfusu ise 207.600’dür
(Üren, 2016, s.58).
Kafkasya’yı Anadolu’ya bağlayan Ahıska’nın önemini artıran birçok özelliği
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Türkiye sınırında bulunması ve Türk nüfusuna sahip
olmasıdır. Diğer taraftan Ahıska, Türkiye’yi Türk dünyasına bağlayan koridorun kapısı
konumundadır yani en önemli geçiş noktalarından biridir. Bölge büyük çaplı askeri harekâtların
hazırlıklarını gizleyebilecek bir özelliğe sahiptir. Ayrıca bölge demir yoluna sahip olması, askeri
hazırlık ve yığınaklanma faaliyetlerini kolaylaştırdığı gibi daha sonraki lojistik destek
faaliyetlerinin devamlılığı açısından da önemlidir (Üren, 2016, s.59).
Birinci sürgün: Ahıska Türklerinin ilk önce, önde gelen aydınları ve beyleri görüş ve
statüleri nedeniyle Sibirya’ya sürülmüştür. Daha sonra eli silah tutan herkes, II. Dünya Savaşı’nın
başlangıcında cepheye gönderilmiştir. Geriye sadece ihtiyarlar ile kadın ve çocuklar kalmıştır.
Onlarında en sonunda Orta Asya’ya sürgününe karar verilmiştir (Üren, 2016, s.96). İki farklı grup
halinde sürgün bölgelerine gönderilen Ahıska Türklerinin sayısı konusunda uzmanlar arasında
tam bir uzlaşma bulunmamaktadır. Bu konuda Rus, Batılı ve Türk araştırmacı ve uzmanlar
birbirinden farklı rakamlar kullanmaktadır (Üren, 2016, s.97).
İkinci sürgün: 23 Mayıs 1989 günü Fergana vilayetine bağlı Kuvasay ilçesinde sebebi tam
olarak bilinmeyen bir kavga çıkmış ve birkaç gün içinde bu olay ayaklanma ve katliama
dönüşmüştür. 3 Haziran 1989 günü olaylar şiddetlenmeye başlamış ve 11 Haziran 1989 tarihinde
Sovyet ordusunun müdahalesiyle son bulmuştur. Olaylar sonucunda 112-117 arasında kişi
hayatını kaybetmiştir. Ölenlerden 63’ünün Ahıskalı olduğu tahmin edilmektedir. Yaralı sayısı
1.000 civarındadır. Olaylar sonucunda zarar gören kamu binası ve ev sayısı da oldukça fazladır
(Üren, 2016, s.103).
Olaylardan sonra Sovyet ordusu, 17.000 Ahıska Türkü’nü kendi araçlarıyla Orta
Rusya’daki Kursk, İvanovsk, Orlov, Belgorod, Smolonsk, Voronij, Nalçik, Krasnodar, Rastov,
ve Svastopol bölgelerine taşımıştır (Üren, 2016, s.103).
Şubat 1990 yılında Taşkent’te de benzer olaylar tekrarlanmak istenmiştir. Bu sebeple
Fergana’da başlayıp Taşkent’te uzanan olaylardan endişelenen 70.000 Ahıska Türkü kendi
imkânlarıyla Özbekistan’ı terk ederek başta Azerbaycan olmak üzere Rusya Federasyonu,
Ukrayna, Kazakistan ve Kırgızistan’a yerleşmiştir (Üren, 2016, s.103). Ahıska Türkleri ilk
sürgünden sonra geldikleri Özbekistan’da yeni bir yaşama başlamışlar ancak bu olaylardan dolayı
yine her şeyi geride bırakmak zorunda kalmışlardır (Üren, 2016, s.106). Fergana’da yaşanan bu
olayların en önemli yanı, dünya kamuoyunun Ahıska Türkleri’nden haberdar olması olmuştur
(Üren, 2016, s.107).
Üçüncü sürgün: 1989 Fergana olaylarından sonra Özbekistan’ı terk ederek Rusya
Federasyonu’na yerleşen Ahıska Türkleri özellikle Krasnodar eyaletinde sıkıntı yaşamaya
başlamışlardır. O dönemde yapılan nüfus sayımına göre Krasnodar’da 2.135 Ahıska Türkü
yaşamaktaydı. Ancak Özbekistan’dan ayrılırken Ahıska Türklerinin ikamet kayıtlarını
sildirmemeleri sebebiyle Krasnodar Ahıska Türklerine vatandaşlık vermeyi reddetmiştir. Böylece
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Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması Ahıska Türklerini belirsizlik içinde bırakmıştır.
Sovyetler Birliği’nden ayrılan devletlerin hiçbirisi Ahıska Türklerini vatandaşlığa kabul
etmemiştir (Üren, 2016, s.108).
Vatandaşlığı olmayan Ahıska Türklerinin 2000 ise tekrar Özbekistan’a gönderilmesi söz
konusu olmuştur. Vatandaşlık alamayan Ahıska Türkleri, yasal çalışma, mülkiyet sahibi olma,
eğitim görme, evlenebilme, oturma izninden ve sosyal güvenlik imkânlarından mahrum olma gibi
sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır (Üren, 2016, s.109). Uluslararası insan hakları örgütleri,
Krasnodar’da yaşanan olaylara müdahil olmaya 2002 yılında başlamıştır. Konu Amerikan
basınında da yer bulmuştur. Uluslararası Af Örgütü’nün Vaşington bürosu, Ahıskalı temsilciler,
Krasnodar’daki insan hakları eylemcileri ve Amerikan mülteci sorunlarıyla ilgili yetkililer bir
araya gelerek sorunu tartışmışlardır. Toplantıyla birlikte ABD’ye göç programının temeli
atılmıştır. Böylece ABD tarafından mülteci statüsünde kabul edilen ilk kafile 2004 yılında
ABD’ye hareket etmiş ve 2006 yılının sonuna kadar bu göç dalgası sürmüştür (Üren, 2016, s.111).
Böylece Ahıska Türkleri bir kıtadan başka bir kıtaya bir göç gerçekleştirmişler ve dağılarak 10
ayrı ülkede (Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan,
Ukrayna, ABD, Türkiye ve KKTC) yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar (Üren, 2016, s.112).
5. Ahıska Türkleri’nin Türkiye’ye Göçü
Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabul ve iskânına dair 2 Temmuz 1992 tarih ve 3825 sayılı
kanun, 11 Temmuz 1992’de Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereği
hazırlanan 92/3706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; Rusya Federasyonu, Azerbaycan,
Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan göç edecek 150 ailenin 1992 yılında, 350 ailenin ise
1993 yılında Türkiye’ye kabulüne ve yerleştirilmesine karar verilmiştir (Üren, 2016, s.193).
150 aile Türkiye’de Iğdır’a yerleştirilmiştir. Yerleştirilirken bölge halkının dil ve kültür
dahil olmak üzere, benzer geleneklere sahip olması göz önünde bulundurulmuştur. Bu süreç 1994
yılında tamamlanmıştır. Ancak 350 ailenin daha getirilmesi uygulamaya konulamamıştır (Üren,
2016, s.194). Son yıllarda Ukrayna’da yaşanan çatışmalardan zarar gören 677 Ahıskalı ailenin
göçünü onaylamış ve bu yönde alınan 7668 sayılı karar 17 Mayıs 2015’te yürürlüğe girmiştir.
Kararın uygulanması kapsamında 595 ailenin Erzincan’ın Üzümlü ilçesine, 82 ailenin ise Bitlis’in
Ahlat ilçesine yerleştirilmesi planlanmıştır (Üren, 2016, s.194). 2017 yılında 1920 Ahıskalı
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşamlarını devam ettirmektedirler.
6. Erzincan-Üzümlü’deki Ahıska Türklerinin Sosyal Profilleri
6.1. Ahıska Türklerinin Geldikleri Ülkeler
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine araştırmanın tamamlandığı Eylül 2016 tarihine kadar göç
eden toplam 1215 Ahıska Türkü bulunmaktadır. Bu göçler yurt dışından ve yurt içinden olmuştur.
Yurt dışından en fazla göç Ukrayna’dan, yurt içinden ise Bursa’dan olmuştur.
Tablo 1. Ahıska Türklerinin Geldiği Yerler
Geldikleri Yer
Yurt Dışı
Ukrayna
Azerbaycan
Gürcistan
Kazakistan
Rusya

1048
4
2
2
1

Uyruk
Ukrayna
Rusya Fed.
Azerbaycan
Türkiye
Kazakistan
Özbekistan

1152
39
13
5
4
2
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Toplam
Yurt İçi
Bursa
İstanbul
İzmir
Denizli
Antalya
Eskişehir
Toplam
Genel Toplam

1057

Toplam

1215

112
27
8
6
4
1
158
1215

6.2. Meslek ve İşgücü Niteliği
Üzümlü’ye yerleştirilen Ahıska Türkleri ağırlıklı olarak alt-orta sınıf gelir grubundan
gelmektedirler. Çoğunluğunun geldikleri yerde araba, ev ve arazi gibi mülkiyetleri
bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle başka bir ülkede iş kuracak kadar nakde dönüştürülebilecek
mal varlıklarına sahip değillerdir. Ahıska Türklerinin meslekleri özellikle tarım ve hizmet sektörü
olmak üzere belirli alanlarda kümelenmektedir. Bununla birlikte başlıca şu meslek gruplarından
geldiklerini söylemek mümkündür: Demirci, şoför, serbest meslek, mobilyacı, muhasebeci,
emekli, inşaat işçisi, kuaför, kaynakçı, kepçe ve vinç operatörü, tesisatçı, tamirci, çiftçi, imam.
Bunlara ilaveten sınırlı sayıda da olsa öğretmen, doktor, hemşire, tercüman ve mühendis
bulunmaktadır. Kadınlarda ev hanımlığı ağırlıklı bir yer kaplamaktadır.
6.3. Yaş ve Cinsiyet Bilgileri
Ahıska Türklerinin cinsiyet dağılımında erkek nüfusun (%51) daha fazla olduğu
saptanmıştır. Yaş dağılımına bakıldığında en fazla 31 – 50, en az ise 65+ yaş aralığında bir nüfus
yapısı söz konusudur. Medeni durum olarak ise evli birey sayısının oranının yüksek olduğu
görülmektedir.
Tablo 2. Göç Eden Kişilerin Yaş ve Medeni Durumu
Yaş grupları
0-6 yaş
7-18 yaş
19-30 yaş
31-50 yaş
51-64 yaş
65+ yaş
Toplam

208
261
260
312
143
31
1215

Medeni Durum
Evli
611
Bekâr
566
Dul
38
Toplam
1215

6.4. Eğitim ve Dil Yeterliliği
Üzümlü Kaymakamlığı’ndan alınan istatistiksel bilgilere göre Ahıska Türkeri’nde, 109
yetişkin kadından 50’si ortaokul, 32’si lise, 16’sı ilkokul, 3’ü üniversite mezunudur. 8’i ise okula
gitmemiştir. Türkçe okuma yeterliliği bakımından 108 yetişkin kadından 44’ü yetersiz, 41’i orta,
23’ü ise iyi seviyededir. Türkçe yazma yeterliliği bakımından 106 yetişkin kadından 72’si
yetersiz, 18’i orta, 16’sı iyi seviyededir. Yetişkin erkeklerde ise ağırlığı lise mezuniyeti
almaktadır. 100 yetişkin erkekten 40’ı lise, 31’i ortaokul, 13’ü üniversite, 4’ü ilkokul mezunudur
ve 2’si okula gitmemiştir. Türkçe okuma yeterliliği bakımından 90 yetişkin erkekten 39’u
yetersiz, 37’si orta, 14’ü iyi seviyededir. Türkçe yazma yeterliliği bakımından 90 yetişkin
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erkekten 67’si yetersiz, 14’ü orta, 9’u iyi seviyededir. Bu veriler Türkçe okuma-yazma
yeterliliğinin çözülmesi gereken konuların başında geldiğini göstermektedir. Ahıska Türklerinin
neredeyse tamamı Rusça ve Ukrayna’ca bilmekte, orta yaş ve üstü nüfus Özbekçe de bilmektedir.
6.5. Mekân
Ahıska Türkleri ile yapılan görüşmelerin tamamında aile bireyleri yaşadıkları konuttan
memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bazı konutlarda birincil akraba olarak iki ailenin birlikte
yaşadığı tespit edilmiştir. Bu aileler birey sayısının fazlalığından dolayı mekân darlığı
yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Aile bireyleri evlerinin fatura giderlerini yakın vadede
ödeyemeyeceklerini belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerde öne çıkan bir diğer başlık mahalle
içerisindeki yolların yapımına yönelik taleptir. Geyikli’de ikamet eden Ahıska Türkleri de
yolların taş olmasından dolayı çocukların düşerek yaralandığını belirtmişledir. Çevresel kaynaklı
bir başka sorun ise akrep ve yılanların çok olduğunun belirtilmesidir. Hem Üzümlü’de hem de
Geyikli’de çocuk parkına ihtiyaç olduğu görüşme yapılan ailelerin tamamı tarafından dile
getirilmiştir. Bu bağlamda çocuklar için oyun alanı yapılması ihtiyacı öne çıkmaktadır.
Bir görüşmeci durumu şöyle ifade etmiştir: “Evlerimiz çok iyi çok büyük çok rahat oradaki
evlerimizden daha güzel. Tek sorunumuz toprağımız yok. Evlerin çevresinde toprak olsa çiçek
ekeriz sebze yetiştiririz ama yok.” Başka bir görüşmeci ise, “yollar ve evlerin etrafı hep taş, akrep
ve böcek çok oluyor. Geçen gün evin içinde akrep öldürdük, korkuyoruz zarar verecek diye.
Çocuklar oyun oynayamıyor, düşüp dizlerini kanatıyorlar. Onlar için park istiyoruz bir de toprak
istiyoruz. Kendi sebzemizi meyvemizi yetiştiririz biz, kimseden istemeyiz.”
Yapılan görüşmelerde mekânsal alanla ilgili talebin evlerin çevresine toprak dökülmesi
olduğu görülmüştür. Ahıska Türkleri tarımsal faaliyetlerle ilgili deneyimli bir topluluktur. Bu
nedenle evlerinin çevresinde sebze ekimi yapmak isteyen aile sayısı oldukça fazladır. Bazı
ailelerin kendi imkânlarıyla evlerinin önünde ekilebilir alan yarattıkları gözlemlenmiştir. Birkaç
aile ekilebilir dar alana rağmen mahallede sebze satacak kadar üretim yapabilmiştir. Dolayısıyla
evlerin çevresinin ekilebilir hale getirilmesi aile ekonomisine doğrudan etki edecek bir konu
olarak görülmektedir. Yapılan görüşmeler ve arazi çalışmaları neticesinde çevre düzenlemesinin
yanında çöp sorunu olduğu tespit edilmiştir. Çöplerin toplanmamasının ya da geç toplanmasının
sokak köpeklerini artırdığı ve sokak köpeklerinden Ahıskalı ailelerinin rahatsız olduğu
gözlemlenmiştir. Buna ek olarak birçok cadde ve sokakta elektrik direklerinin yanmadığı da
saptanmıştır.
6.6. Dil ve Eğitim
Ahıska Türklerinden görüşülen bireyler Türkçe okuma-yazma konusunda desteğe ihtiyaç
duyduklarını belirtmişlerdir. Üzümlü Kaymakamlığı bu konularda kurslar düzenlemektedir.
Ahıska Türkleri ilk ve orta öğretim seviyesinde verilen eğitimden memnun olduklarını dile
getirmişlerdir. Özellikle ilkokul seviyesindeki öğrencilere önceden verilen uyum eğitimi
çocukların okul ve sınıflarına uyumlarını daha da hızlandırmıştır. Kiril alfabesinden Latin
alfabesine geçiş sürecini ilkokul seviyesindeki öğrenciler daha kolay atlatırken lise seviyesindeki
öğrencilerin uyum zorluğu yaşadığı belirtilmiştir. ‘Diploma Denkliği’ konusu sorun
oluşturmaktadır. Bunun neticesinde geldikleri ülkelerde doktor, hemşire ve mühendis gibi
nitelikli işlerde çalışan birçok kişi bugün Üzümlü’de bekçi, marangoz ve sıvacı olarak İŞKUR
aracılığı ile çalışmak zorunda kalabilmektedir.
Bir görüşmeci bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Ana okul ve ilkokul seviyesinde olan
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çocukların eğitiminde problem yaşamıyoruz. Halk eğitim müdürü sağ olsun problemi çözdü,
kurslar veriyor çocuklarımıza, okuma-yazma eğitimi veriliyor. Burada sorun üniversite ve lise
seviyesinde olan çocuklarımızda var. Denklik için diplomaları gönderdiler ama hala haber
gelmedi, çocuklar zaman kaybediyor, okula gitmek istiyorlar.”
Genel anlamda Ahıskalı ailelerin çocuklarına verilen eğitimden memnun oldukları
gözlemlenmiştir. Okul öncesi eğitim çağında olan çocuklar için de Üzümlü Anaokulu eğitim
vermektedir. Özellikle hem anaokulu hem de kreş seviyesindeki çocuklar için eğitim veren
okuldan özellikle çalışan aileler çocuklarını güvenle bırakabildikleri için oldukça memnundur.
Çocukların da okul içerisindeki durumları yerinde gözlemlenmiş ve mevcut şartların oldukça iyi
olduğu saptanmıştır. Tek problem ise çocukların beslenmeleriyle ilgilidir. Geldikleri ülkede
anaokuluna cüzi bir miktar aidat ödediklerini ve yemek ihtiyaçlarının okul tarafından
karşılandığını, burada da böyle bir yöntemin uygulanmasını beklediklerini ifade etmişlerdir.
Ahıska Türkleri içerisinde ciddi bir genç nüfus bulunmaktadır. Özellikle lise mezunu genç
bireylerin sayısı fazladır. Bu kişilerin üniversiteye devam etmeleri konusunda adımlar atılması
öne çıkan bir konudur. Bu konuda atılan adımlar, Ahıskalı gençlerin farklı bir alfabede eğitim
aldıklarını, Türkçe okuma-yazma yetersizliği konusunu dikkate alarak geliştirilmelidir. Ahıska
Türkleri arasında çeşitli branşlardan mezun üniversite diplomasına sahip bireyler bulunmaktadır.
Bu kişilerin diploma denkliklerinin sağlanması eğitim konusunda acil çözüm bekleyen bir konu
olarak öne çıkmaktadır.
6.7. İktisadi Faaliyetler ve İş
Ahıska Türklerinin Üzümlü ‘deki temel kaygılarının iş konusu olduğunu söylemek
mümkündür. Ailelerin büyük bir kısmı tarımsal faaliyetler ve hayvancılık konusunda tecrübeliler.
Görüşülen ailelerin ekilebilir toprak ve hayvan talebi öne çıkmaktadır. Bu konuda genele olarak
Ahıska Türkleri evlerin etrafına ekilebilir toprak dökülmesinin aile ekonomisi açısından küçük
ama etkili bir çözüm olabileceğini ifade etmişlerdir.
Göçmen nüfusun yaşadığı genel bir sorun olan düşük ücretlerle çalıştırma eğilimi
Ahıskalıların yaşadığı sorunlar arasında gözlemlenmiştir. Ahıskalılar yaz sezonunda yerel halktan
işverenlerin tarlalarında ve bağlarında günlük ortalama 55 TL’ye çalışmaktadırlar. Bu rakamın
Ahıskalılar ile birlikte oluştuğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Ahıskalılar bazı işverenlerin çalışma
şartlarının çok ağır olduğunu ve kötü muamele içerisinde bulunduklarını bildirmişlerdir.
Ahıska Türklerine ilk geldiklerinde kişi başına 350 TL yardım verildiğini, daha sonra 100
TL’sinin gıda yardımı olarak verilmeye başlandığını ve bu yardımın kişi başına 250 TL’ye
düştüğünü söylediler. Verilen paraların zamanında yatmadığını neredeyse 1 ay gecikmeli
aldıklarını belirtmişlerdir.
Gıda yardımının harcanmasında ise Ahıska Türkleri yalnızca Üzümlü’deki bakkallardan
alışveriş yapabildiklerini ve bakkal sahiplerinin de Ahıska Türklerine farklı tarife uyguladığını
belirtmişlerdir. Bu gıda yardımının tüm marketlerde geçerli olmasını talep etmektedirler.
Ahıska Türkleri genelde İŞ-KUR araçlığıyla Üzümlü Kaymakamlığı ve Üzümlü
Belediyesi’nde çalışmaktadırlar. Fakat görüşmelerde iş dağıtımının adil olmadığına dair bir
kanaatin yerleştiği ve bunun da Ahıskalı aracılardan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
konu hakkında adil bir yol izlenmesi istenmiştir.2
Üzümlü Kaymakamı ile bu konu görüşüldü. Görüşme sonucunda Ahıska Türklerinin her işi yapmak istemediklerini
ve İŞ-KUR’a başvuruların ilk sefer olmadığını belirtti. Başvuru olmayınca Ahıska Türkleri sorumlusundan yardım
2
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Ahıskalılar Erzincan merkezde ve tüm Türkiye’de geçerliliği olan bir çalışma izninin
olmasını talep etmektedirler. Çalışma alanının Üzümlü olarak sınırlanmasının iş bulma
olanaklarını azalttığını belirtmişlerdir. Ayrıca bu çalışma biçiminin mevsimlik olarak değil de
devamlı olarak olmasını talep etmişlerdir.
6.8. Sağlık
Ahıska Türkleri Erzincan ve Üzümlü’deki sağlık hizmetlerinden genel olarak memnun
olduklarını belirtmişlerdir. Sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi bir sorun yaşamadıklarını
ancak özellikle Erzincan’da çözülemeyen rahatsızlıklarda ve ameliyatlarda il dışında tedavi
görme konusunda çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. İl dışındaki hastanelere tedavi
için gittiklerinde sosyal güvenlik sisteminde görülmemeleri bir sorun olarak karşılarına
çıkmaktadır. Bazı bireylerin diğer illerdeki tedavilerinin gerçekleşmesi Kaymakamlık çabalarıyla
mümkün olabilmiştir.
Görüşmeci bu durumu şöyle ifade etmektedir: “ Sağlıkla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz.
Sadece Üzümlü de tedavi olabiliyoruz. Büyük problemler olduğunda Trabzon ya da Erzurum’a
gönderiyorlar ancak oradaki doktorlar bize bakmıyor bazen azarlıyorlar. Sevkle bile gitsek kabul
etmiyorlar. Kaymakam aradığı zaman tedavi ediyorlar, çoğu zaman o yardım ediyor. Onun
sayesinde tedavi olabiliyoruz.”
Bunun dışındaki bir başka dile getirilen sorun, sağlık personelinin tutumu konusundadır.
Sağlık personelinin tedavi için hastaneye giden Ahıska Türkleri’ne “ilgisiz” davrandıklarına dair
bir kanaat oluşmuştur. Bu kanaatin ortadan kaldırılması için il sağlık müdürlüğü ile fikir alış
verişinde bulunulabilir.
6.9. Din
Görüşme yapılan Ahıska Türkleri’nin tamamı kendini Müslüman olarak tanımlamaktadır.
Fakat İslam dininin gereklerini ve yaşam tarzını günlük hayatlarında uygulayabilecek kadar dini
bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişledir. Ukrayna da çoğunun köyünde camii olmadığını ve evden
çevirme yerleri camii olarak kullandıklarını belirtmişledir. Dini eğitimlerini yine de Ukrayna’da
köylerinde değil de il merkezlerinde eğitim alabildiklerini ve bu eğitimi Diyanetten sorumlu Türk
hocalardan aldıklarını ifade etmişlerdir. Üzümlü’ye geldikten sonra kadınların kışın, çocukların
ise yazın kuran kurslarında eğitim aldıklarını dile getirmişledir. Konuyla ilgili olarak durumu bir
görüşmeci şöyle ifade etmiştir: “Bizim dinimiz İslam. Kuralları biliyoruz ama eksiklerimiz çok
fazla. Türkiye’de çok fazla tarikat var ama bizde tarikat yok. İslamla ilgili çok eğitim almadık.
Evlerde toplanırdık, mollalar bizlere kuran okumayı, namaz kılmayı öğretirlerdi.” (Kadın,45).
Başka bir görüşmeci ise “ Namazlarımızı kılarız, Cuma namazına gideriz, hatta Üzümlülülerle
beraber kılıyoruz. Dini bayramlarımızı da biliyoruz ve kutlarız, oruç tutarız, kurban keseriz.
Atalardan, mollalardan nasıl öğrendiysek devam ettirdik.”(Erkek, 43).
6.10. Vatandaşlık
Ahıska Türkleri göçmen statüsündedir. Ahıska Türkleri’nin tamamı Türkiye’yi vatan
olarak görmekte ve vatandaşlık talep etmektedirler. Vatandaşlık hakları olmadığı için birçok
sorunla karşılaşmaktadırlar. Sosyal güvenlik haklarından mahrum kalmakta ve gerçek
mesleklerini yapamamaktadırlar. Göç edilen ülkeden çalışmayla ilgili kazanılmış hakların
Türkiye’ye aktarılamaması, özellikle yaşlılık döneminde çok ciddi maddi ve manevi sorunlara
istediklerini o da kendisine bir liste ile geldiğini ve bu listeye göre işe alınma olduğunu belirttiler.
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neden olmaktadır.
Ahıska Türkleri göç ettikleri ülkelerde kimliklerini kaybetme korkusunu yaşamış ancak
buna rağmen dillerini, dinlerini, gelenek ve göreneklerini korumuş ve yaşatmışlardır. Özellikle
yaşlılar gençlerin gittikleri ortamı benimseyerek değişmelerinden ve mevcut kültürlerini terk
etmelerinden korkmaktadırlar.
Bu konuda bir görüşmeci fikirlerini “Bizim milletimiz vatanını sever, hep vatan aşkıyla
yaşadık. Ukrayna’da savaş bitse de geri dönmeyiz, dönecekler olsa bile çok az olur. Burada
bazıları vatanın kıymetini bilmiyor. Biz has Türkleriz. Ahıska da Türk toprağıydı ama işte sahip
çıkılmamış. Şimdi kendi topraklarımızdayız çok şükür asimile olmadık, kültürümüzü koruduk”
(Erkek, 43) şeklinde ifade etmiştir. Ahıska Türkleri geldikleri bölgede çatışma ve baskıların
azalması halinde dönüş fikrine sıcak bakmamaktadırlar.
Başka bir görüşmeci ise “kimlik verilene kadar biz burada sıkıntı yaşayacağız. İç işleri
bakanlığı açıklama yapmış, vatandaşlık verilecekmiş. Devlet oralardan aldı buralara getirdi.
Gerisi de olur. Sabredeceğiz.”(Erkek, 40) değerlendirmesinde bulunmuştur.
Ahıska Türkleri daha onurlu bir yaşam için vatandaşlık hakkını ve buna bağlı olarak
çalışma hakkını çok önemsemektedirler. Bu durumda sadece yardımlara muhtaç olmaktan
kurtulacaklarını, hem kendileri hem de Türkiye için katkı sağlayabileceklerini ifade etmektedirler.
6.11. Günlük Yaşam ve Uyum
Ahıska Türklerinin tamamı Türkiye’yi vatan olarak görmekte ve toplumsal uyum
konusunda aşılamayacak sorunlar yaşamamaktadırlar. Ahıska Türkleri yerel halkı soydaş olarak
görmekte ve bu nedenle toplumsal ilişkilere pozitif bir yaklaşım sergilemektedirler. Bu bağlamda
ortak kimlik şimdilik sosyal sorunları erteleyici bir işlev görmektedir. Bununla birlikte yerel
halkla yaşam tarzı açısından bazı farklılıklar olduğunu belirtmekteler. Görüşme yapılan bazı
kadınlar giyim konusunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Görüşülen kadınların önemli bir
kısmı toplumsal bütünleşmeye engel olabilecek durumlarda adaptasyon yönünde adım attıklarını
ifade etmişlerdir. Göç olgusu cinsiyet değişkenine de etkilerde bulunmakta ve farklı deneyimleri
ortaya çıkarmaktadır. Kadının göç sürecine katılma biçimi, nedenleri ve şahsına yansıyan
gelişmeler ele alınmalıdır. Kadınların yeni hayata uyum süreçleri, toplumsal rolünden ve cinsiyet
farklılığından kaynaklı olarak göç edilen mekânda sorun yaşamalarına yol açmaktadır. Kadınlar
daha farklı sorunlarla karşılaşmakta ve göç doğrudan veya dolaylı olarak kadınlar üzerinde çeşitli
sosyal baskı biçimlerine yol açmaktadır. Kadınların bazıları bu baskının sonucunda yaşam
tarzından ödün verme yolunu seçerken bazıları mevcut tercihlerini sürdürme eğilimi
göstermektedirler.
Bu konuda bir görüşmeci fikirlerini “dilimizde aynı dinimizde aynı ama sanki yaşam
biçimlerimiz, tarzımız farklı gibi. Sanki biz onlara göre daha sosyaliz. Halk biraz daha kapalı,
Erzincan’la Üzümlü arasında bile fark var aralarında. ‘Kadınlar bunu giymez, bunu yapamaz’
gibi sözleri var. Zamanla alışırız.” (Kadın, 39) şeklinde ifade etmiştir. Başka bir görüşmeci
“farklıyız biz onlarla, onlar biraz daha kapalı. Başımızı kapatma şeklimiz bile farklı, giysilerimiz
farklı, biz kısa kollu giyiyoruz, kısa etek giyiyoruz ama onlar giymiyor. Biz giyince de çok
bakıyorlar. Belki alışırız sonra, ama önce aklımı alıştırmam lazım kapanmaya. Uktayna’da da
kapalı giyiniyorsunuz derlerdi. Burada tam tersi. Alışacağız”. (Kadın, 37) demiştir. Başka bir
görüşmeci ise “Özellikle kadınlar bize açık giyindiğimizi söylüyorlar. Uzun etek giymemizi ve
başımızı onlar gibi kapatmamızı istiyorlar. Bundan rahatsız oluyorum. Biz yıllardır böyleyiz, ben
öyle rahat edemem ki. Onlar gibi kapanmayı düşünmüyorum.” (Kadın, 34) demiştir.
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Göç sonucunda bir araya gelen toplulukların toplumsal bütünleşmesinde evlilik de önemli
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahıska Türklerine yerel halktan biriyle evlenme üzerine
sorular sorulmuş ve hem olumlu hem de olumsuz yanıtlar alınmıştır. Görüşmecilerden biri “biz
Türk’üz, Üzümlülüler de Türk. Biz Müslümanız onlarda. Ukrayna’da yabancılardan koruduk
kendimizi, asimile olmadık, bir iki tane rusla evli olan var. Ama çocuklarım üzümlü den evlenmek
isterse karşı çıkmam. Neden olmasın”. (Kadın, 36) demiştir. Ancak başka bir görüşmeci ise
“dilimizde bir dinimiz de tabi ki çocuklarımın evlenmesini onaylarım. Ama ne bileyim
anlaşamazlar sanki onlar bize göre biraz daha kapalı hem giyim olarak hem yaşantı olarak. Biz
de kadınlar alışverişe gider, çarşıya gider, düğünler de oynar. Ama onlarda öyle değil.
Anlaşamayabilirler yani” (Kadın, 35) demiştir.
Yapılan görüşmelerden de anlaşılacağı üzere Ahıska Türkleri çocuklarının yerel halktan
biriyle evlenme konusunda bir engel görmemektedirler. Yaşadıkları yabancı ülkelerde bu konuya
asimile olma endişesiyle sıcak bakmamışlardır. Ancak Türkiye’de böyle bir endişe duymamakta,
evlilik fikrine olumlu yaklaşmaktadırlar. Yalnızca yaşam tarzlarının uyumu açısından endişe
taşımaktadırlar.
7. Sonuç
Üzümlü’nün demografik yapısı içerisinde ciddi bir nüfus miktarı haline gelen Ahıska
Türklerinin ilçedeki toplumsal yapıya uyum süreci kadar Üzümlü halkının Ahıska Türklerini
toplumsal olarak benimseme süreci birbirine bağlı önemli parametreler olarak ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’ye göç eden Ahıskalıların göç sebepleri farklıdır. Bunlar arasında halen yaşadıkları
ülkelerdeki siyasi baskı ve iç savaşlar nedeniyle can güvenliklerinin tehlikede olması, daha uygun
yaşam koşullarına ulaşma isteği, gelecek kuşaklara daha güzel bir gelecek yaratma arzusu, göç
eden yakınlarının tavsiyelerine uyma isteği ve vatan arzusu bulunmaktadır (Üren, 2016, s.198).
Sebebi ne olursa olsun göç, yeni yaşam bölgesinde birçok soruna neden olmaktadır. Türkiye’ye
göç eden Ahıska Türklerinin de yeni yaşam alanlarına uyum sağlarken karşılaştıkları bazı sorunlar
bulunmaktadır. Bunların başında, oturma ve çalışma izinleri ile vatandaşlık ve sosyal güvenlik
haklarının alınması konusunda yaşanan sorunlar gelmektedir. İşsizlik ve piyasada bulunan
ücretlerin düşüklüğü Ahıska Türkleri’nin temel sorunlarından biridir.
Görüşmeler sonucu Ahıska Türkleri, çatışma ve baskıların ardından Türkiye’de
bulunmaktan memnun olduklarını ifade etmektedirler. Türkiye’de insanların bu zor durumda
kendilerini misafir ettiklerini ve kendilerine çok yardımcı olduklarını ifade eden Ahıska Türkleri,
başta kendilerinin Rus olarak algılandıklarını söyleseler de şimdi herhangi bir dışlanma ile karşı
karşıya kalmadıklarını vurgulamaktadırlar. Yapılan görüşmelerde temel sosyal baskıyı kadınların
yaşadığı gözlemlenmiştir.
Yabancı karşıtlığının önlenmesi ve Ahıska Türklerinin yerli toplumla uyumunun
sağlanması, tüm politika alanlarında olumlu etkileri olacak temel bir gerekliliktir. Önümüzdeki
yıllarda, bu konuda belirleyici olacak nokta, devletin politika oluşturma sürecinde sadece
vatandaşlarını hedefleyen bakış açısını değiştirmesi ve Ahıska Türklerini de toplumun asli bir
parçası olarak ele alan bir yaklaşım geliştirilmelidir. Ahıska Türklerinin yeni yerleştikleri yerde,
şehre uyumları söz konusu olduğunda burada önemli olan nokta uyumu sağlayacak politika
alanları nelerdir sorusudur. Konuyla ilgili olarak üzerinde durulması gereken ilk nokta Ahıska
Türklerinin yasal bir statülerinin olması gerekliliğidir. Bunun ardından iş, eğitim, sağlık, kentsel
yaşama uyum, diğer temel kültürel gereksinimler ve görüş bildirememe gibi sorunlar detaylı
olarak irdelenmeli ve uyum politikaları bu temellerde ortaya çıkarılmalıdır.
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Ahıska Türklerini Erzincan’daki ticari yaşama hem iş gücü hem de girişimcilik üzerinden
nasıl entegre edileceği kentin ileri gelenlerinin ortak bir platformda bir araya gelerek
değerlendirmesi gereken çok boyutlu bir konudur. Valilik, belediye, üniversite, kaymakamlık ve
ticaret odasının bu konuda yapacağı bir toplantı daha hızlı adımların atılmasını sağlayabilir.
Öncelikle Ahıska Türklerinin iş gücünün niteliğinin tespit edilmesi, şehrin iş gücü ihtiyacının
hangi alanlarda kümelendiğinin belirlenmesi ve işverenle iş gücü arasındaki iletişimi sağlayacak
kanalların geliştirilmesi ilk başta atılması gereken adımlardan biri olarak görülebilir. Bununla
birlikte genç iş gücünün şehrin ihtiyaçlarına göre meslek eğitimlerine yönlendirilmesi hem
toplumsal uyumda hem de iktisadi alanda olumlu sonuçlar doğurabilecek bir hamle olabilir.
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AHISKA TÜRKLERİNDE GÖÇ VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ;
ERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ ÖRNEĞİ
MIGRATION AND CULTURAL IDENTITY RELATIONSHIP AMONG MESKHETIAN
TURKS; SAMPLE OF MESKHETIAN TURKS LIVING IN THE PROVINCE OF
ERZINCAN
Ayşegül AYDIN*
Funda KEMAHLI**
Özet
Son iki yüzyıldan bu yana anavatanlarından kopmak zorunda bırakılan Ahıska Türkleri, günümüzde
farklı ülkelerde dağınık bir şekilde yaşamaktadırlar. 1992 yılında Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü ve
iskânına dair kanunun çıkması ile birlikte çeşitli ülkelerde sürgün yaşayan Ahıska Türklerinin Türkiye’ye
göçü teşvik edilmiştir. Türkiye’ye yerleşmeden önce birçok ülkede göç ve yerleşme deneyimi yaşamak
zorunda kalan Ahıska Türkleri bu süreçte kültürel ve millî kimliklerini korumaya çalışmışlardır.
Göç olgusu kimlikle ilgili yapılan tanımları hızlı bir şekilde değiştirdiği için, göç olgusu ile kimlik
inşası arasındaki ilişkilerin incelenmesi daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Kimlik kavramı, zaman,
mekân ve etkileşim kalıpları bağlamında yeniden üretilen ve sürekli yenilenen bir olgu olarak, özellikle göç
sürecinde öz kültür ile ev sahibi kültür arasındaki etkileşimin sonuçları bakımdan daha da önemli hale
gelmektedir.
Bu Çalışmada Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinin kültürel ve milli
kimliklerini oluşturan unsurların saptanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Ahıska Türklerinin kültürel
kimliği; göç ve göçmenlik, Türklük, Müslümanlık, yaşam tarzları, örf ve âdetler açısından ele alınmıştır.
Böylece Erzincan’da yaşayan Ahıska Türklerinin ana vatan, aile, sürgün, aidiyet ve kimlik gibi unsurlara
bakış açıları da analiz edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Ahıska Türkleri, Kültürel Kimlik, Kültürel Uyum.
Abstract
The Meskhetian Turks, who have been forced to break away from their homeland since the last two
centuries, have been living in many different countries in a scattered way today. With the acceptance of the
MeskhetianTurks to Turkey in 1992 and the enactment of the law on the settlement, migration of
Meskhetian Turks living in exile in various countries to Turkey was encouraged. Before they settled in
Turkey, Meskhetian Turks, who had to experience of immigration and settlement in many countries, tried
to protect their cultural and national identity in this process.
As the phenomenon of immigration changes the definitions made about identity quickly, the study
of relations between the phenomenon of migration and identity formation has begun to gain more
importance. As the concept of identity is a phenomenon that is reproduced and constantly renewed in the
context of time, space and interaction patterns, it becomes more important in terms of the results of the
interaction between self-culture and host culture, especially in the process of migration.
In this Study, it was aimed to determine the elements that constitute the cultural and national
identities of the Meskhetian Turks living in the Üzümlü District of Erzincan. The cultural identity of
Meskhetian Turks in this context; Migration and immigration, Turkishness, Islam, lifestyles, customs and
traditions were investigated. Thus, the points of view of the Meskhetian Turks living in Erzincan on the
homeland, family, exile, belonging and identity will be analysed.
Key Words: Migration, Meskhetian Turks, Cultural Identity, Cultural Adaptation.
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1.

Göç ve Kültürel Kimlik İlişkisi

1.1. Göç ve Kültürel Kimlik
Toplumların birbirinden farklı özellikler taşımasının asıl nedenini kavramaya yönelik
çalışmalar, aslında kimliği tanımlama niteliğini de taşımaktadır. Her kültürün farklı değerleri
vardır ve bu değerler bireylerin fikirlerine, düşüncelerine ve davranışlarına da yansır ( Hofstede,
1983, s.47).
Nesiller boyunca öğrenilen ve nesilden nesile aktarılan, bir toplumun inanç ve değer
sistemini içeren kültür, günümüze kadar gelen maddi ve manevi değerlerin toplamı olarak
tanımlanmaktadır. İnsan topluluklarını birbirlerinden farklılaştıran kültürün aynı zamanda bireyi
toplumsal yaşama hazırlayan bir rolü de bulunmaktadır (Aşkın, 2007, s.213; Güney, 2011, s 26).
Hofstede (1980) kültürü “grupları birbirinden ayıran ortak akıl” olarak tanımlamaktadır.
Öğrenilen ve aktarılan değerler ve tutumlar, tarih boyunca bir yaşam tarzına dönüşür, yani kültür
aslında bir öğrenme sürecidir (Tayeb, 1992, s.432).
Kültür çalışmaları içerisinde önemli bir yere sahip Ziya Gökalp’in ‘hars’ olarak tanımladığı
kültür, millidir; bir milletten başka bir millete geçmez; ayrıca hars, dinî, ahlâkî, estetik duyguların
tamamını içerir (Gökalp, 2015, s.23-24). Her toplumun kendisine özgü olan kültür, LeVine’a göre
(1982), “bir toplumdaki bireylerin birbirleriyle iletişim kurmaları, kendileri ve çevreleri hakkında
düşünmeleri ve birbirlerine ve çevrelerindeki nesnelere karşı davranışlarında bulunmaları ile
ilgili örgütlü bir kurallar topluluğu”dur. Bu bağlamda, her kültürün üyelerinin takip etmek
zorunda olduğu, örtülü ve açık olabilen, kendi kuralları vardır. Sosyokültürel ortamlar bu normları
düzenler. Bireyler de toplumla uyum içinde olmak için kültürel normlara uymak zorundadırlar
(LeVine, 1982, s.43). Bireyin topluma uyumu kültürün nesilden nesile aktarılması ile
gerçekleşmektedir. Nesiller arasındaki aktarım sayesinde birey kimliğini algılamaktadır. Kültürel
kimliğin belirleyici ve aktarıcı unsurlarından en önemlileri dil ve din unsurlarıdır. Dil kimliğin
zaman ve mekân değişimine rağmen korunmasını sağlamaktadır. Din ise insanlığın sosyo-kültürel
yaşantısını biçimlendiren bir unsur olarak ve ayrıca sosyal- kültürel bir güç olarak toplumları
etkilemeye devam etmektedir (Aşkın, 2007, s.217; Hervieu-Léger, 2000, 290). Kültürel kimlik
tarihsel bir gerçekliktir ve sadece toplumların değil bireylerin de niteliklerini belirler (Aşkın,
2007, s. 217-218).
Kimlik bireyin kendini ve kendinden başkasını tanımlamasını sağlayan fakat bireyin
toplumdan bağımsız bir şekilde geliştiremeyeceği bir olgudur. İçinde evrensel değerlerin de
barındığı kültürel kimlik bireyin bir yere ait olma ihtiyacını da karşılar. Bireyi var eden inançlar,
değerler, tutumlar, düşünceler ve fikirler kültür zemininde gerçekleşir. Kültürel kimliğin var
olmadığı ortamda birey de var olmayacaktır. Birey için önemli olan ve kimliği belirleyen önemli
unsurlar arasında etnik, dinsel farklılıklar, ekonomik-sınıfsal ayrımlar, aile geleneği, dil, cinsiyet
vb. bulunmaktadır (Akdemir,2004, s.44).Bu durum insanların birden fazla kimliğe sahip
olabilmeleri anlamına da gelmektedir. Çok boyutlu bir kavram olan kimlik, bireyin var olma
savaşını da etkilemektedir. Kimliğin oluşumunda karşıtlık öğesi önemli bir yere sahiptir. Bireyin
sahip olduğu kimliğinin, temelde kimlere karşı olduğunu bilmesi, kimliğin oluşum sürecinde ve
aidiyetin belirlenmesinde etkilidir (Nar, 2014, s.32). Kimlere karşı olduğunun farkına varan birey,
kim olduğunun ve aidiyetinin de farkına varmaktadır. Öte yandan, “ben” ve “öteki”nin
algılanması, kimliğin “aidiyet” boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ayrıca, bütün
kimliklerin ilişkisel olduklarını ve farklılığın olumlanması anlamına gelmektedir. Çünkü
“Ötekini” göz ardı ederek kimliğin oluşması mümkün değildir (Tok, 2003, s. 22-23).
Kimlik kavramı toplumun sosyal sisteminin en temel ve en önemli kökenini
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oluşturmaktadır. Kimlik, bireylerin gerek kültürel gerekse yaşadıkları çevrelerdeki sosyal konum
ve statülerinin karşılığı olan çok boyutlu, inanç, tutum, değer yargıları gibi yaşam biçimini
sembolize eden bir yapıdır. Bu bağlamda kimlik, yüzeysel olarak kısaca kişilerin ve çeşitli
büyüklük ve nitelikteki toplumsal grupların “kimsiniz, kimlerdensiniz?” sorusuna verdikleri
cevaplardır (Güvenç, 1993, s. 3). Dolayısıyla kimlik, bazı insanlarla nelerinizin ortak olduğuna
ve sizi başkalarından neyin farklılaştırdığına ilişkin ait olma sorunudur (Weeks, 1998, s. 85).
1.2. Göçün Kültürel Boyutu
Bir ülkeden, bölgeden veya ikamet yerinden bir yere yerleşmek için gidiş süreci olarak
tanımlanabilen “göç; algıdaki değişim ile başlayan, mekânda yer değiştirme ile devam eden ve
varılan yere uyumla tamamlanan bir süreçler bütünüdür” (Erder, 2002, s.118; Demirel, 2004, s.8).
Bir başka tanıma göre ise; İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı
sürekli yaşadığı yerlerden başka yerlere toplu olarak veya bireysel olarak yerleşmeleri olarak
tanımlanan ‘göç’; bir mekândan (bir sosyal-politik birlikten) diğer bir mekâna doğru sosyal,
ekonomik ve politik bir hareketliliktir (Faist, 2000, s.27).
Göç insanlık mücadelesinin önemli bir unsuru hatta insan olmanın doğal bir hali olarak
ifade edilir (Ortaylı, 2006, s.19). Göç etme karar süreci ve bu sürece katılanlar göçün türüne ve
toplumun karakteristiklerine göre değişse de; göç düşünülmüş, karar verilmiş bir davranış
sürecidir (Yılmaz, 2014, s.1691). Göç edenlerin vardıkları yere uyumu tamamlanmadıkça da bu
sürecin devam ettiği söylenebilir. Çünkü yaşanılan yere uyum gerçekleşmediği sürece göç etme
eğilimi de devam edecektir (Çakır, 2011, s.131).
Göçler makro ölçekte, nüfusun hem nitel hem de nicel yapısını değiştirerek, toplumların
maddi-manevi tüm yaşamını önemli derecede etkileyebilmektedir (Es ve Ateş, 2004, s. 210).
Bunun yanı sıra göç, bireysel anlamda göç edenlerin yani göçmenlerin kimlik oluşum sürecinde
önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü göçmenlerin kimlik oluşum sürecinde hem bireysel hem de
kolektif kültürler ana unsurları oluşturmaktadır (Phinney ve Ong, 2007, s.52). Göçlerle birlikte
yeni bir kültürle karşılaşan ev sahibi kültürün yanı sıra; göç edenler de yani göçmenler de, yeni
bir kültür ile karşılaşma, yeni kültüre uyum sağlama, bu uyum sürecinde kültürel normların, dini
geleneklerin ve sosyal destek sistemlerinin kaybedilmesi ve hatta kimliğin değişmesi gibi birçok
sarsıcı durum ile yüzleşmektedirler (Bhugra vd., 2005, s.67). Göç ile bireyler dilini, lehçesini,
tutumlarını, değerlerini, sosyal yapılarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır ve bu durum
birey üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir (Eisenbruch, 1991, s.678). Göçmen birey ve göçmen
toplum üzerindeki bu olumsuz etkileri yok edebilmek ya da azaltabilmek amacıyla farklı kültürel
kimlikleri ve kimlik taleplerini, kendi farklı bağlamları içinde anlamak ve çözüm arayışı içine
girmek gerekmektedir. Bu noktada devletin göç ve göçmen politikaları devreye girmektedir.
Çünkü kültürel kimlik ile sosyal adalet alanları birbirleriyle bağlantılı alanlardır. Kültürel kimlik
içerikli talepler ve kültürel kimlik çatışmalarına çözüm üretmek, farklılıkların yaşama geçirilmesi
ve tanınmasını sağlamak devlet politikaları ile gerçekleşmektedir (Keyman, 2007, s.225).
1.3. Türk Kimliği Bağlamında Ahıska Türkleri
Maddi- manevi kültür öğelerinin oluşturduğu bir bütünlük içerisinde kimlik, kültürel
aidiyetin tanınmasıdır. Çünkü kimlik, milli kültürün bireysel ve toplumsal çerçevede ortaya çıkan
tarzıdır (Kösoğlu, 2003). Kimlik bir topluluğun olgunlaşma emaresidir ve bunu milli kültürle elde
eder. Kimlik, topluluğu oluşturan bireylerin ortak alanıdır. Kimliğinin farkında olan bireyin de
toplumun da daha sağlıklı ve çatışmalardan uzak olduğu söylenebilir (Güvenç, 2016, s. 336).

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

Türk kimliğinin çerçevesini çizebilmek için, kimlik konusunda tamamlayıcı perspektifler
sunan iki anahtar kavramı belirlemek gerekmektedir; “aynılıklar ve farklılıklar”. Aynılıklar
bireylerin kendilerini bir grup olarak görmelerini sağlarken; farklılıklar kendilerini farklı olarak
algılayanlar arasında sosyal bir mesafe üretmektedir. İnsanların birbirlerine benzediği
toplumlarda kimlik belirginleşse de uygulamada böyle bir benzerliği tanımlamak her zaman kolay
olmamaktadır.
Dil, din, bir olma bilinci, ortak kan bağı, tarih ve gelenekler bir toplumun kimliğinin
belirleyicileridir (Geertz, 1963, s.108). Milli kimliğin belirleyicileri ortak değerler de kültür
olgusunu oluşturan öğelerdir. Güvenç’e göre (2016); milli kimliğin bileşenleri, “vatan, toplum,
kültür, din ve dil” dir. Türk kimliğinde de bu unsurlar eksiksiz bir şekilde varlığını göstermiştir.
Bu bağlamda Ahıska Türkleri tanımlamasında, tartışmalı da olsa Ahıska ya da Mesket
Türkleri tanımları etnik değil coğrafi bir adlandırma olarak kabul edilmektedir. Tarihte Meskhetia
olarak bilinen bölgeye 12. yüzyılda Kıpçak Türklerinin 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 (Demiray, 2012, s.877). Ahıska Türkleri,
Gürcistan’ın Güney-Batısında, Türkiye’nin Kuzey-Doğusunda yer alan, günümüzde Gürcistan’ın
idari yapısı içinde “Samtshe-Cavaheti” olarak adlandırılan vilayette yaşarken, 1921’de Sovyetler
Birliği’ne bağlanan Ahıska Türklerine Sovyetler Birliği tarafından değişik şekillerde baskı ve
şiddet uygulanmıştır. 1944 yılında Stalin Hükümeti tarafından Ahıska Türklerinin önemli bir
kısmı Orta Asya’ya sürgün edilmiştir (Demiray, 2012, s.877; Seferov ve Akış, 2008, s.393).
İlk bu tarihte sürgün edilen Ahıska Türkleri bir daha anayurtlarına dönememişlerdir.
Günümüzde Ahıska Türkleri yaklaşık birçok ülkede ve 100 kadar bölgede göçmen olarak
yaşamaktadırlar (Seferov ve Akış, 2008, s.393). Kültürel ve kimliksel yapılarını korumaya özen
gösteren Ahıska Türkleri, dini yaşayışlarına bağlı, Müslüman olmayı kimliklerinin en önemli
özelliği olarak vurgulamaktadırlar. Ayrıca Ahıskalıların dilleri Türk dilinin Doğu Anadolu
diyalektine ait olup, çağdaş Türk dilinden farklıdır. Doğu Anadolu ağızlarının bir devamı
niteliğindeki ağız özelliklerini büyük ölçüde korumaktadırlar (Kahraman ve İbrahimov, 2013, s.
80; Demiray, 2012, s.877).
2. Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular
2.1. Araştırmanın Yöntemi
Nitel araştırmalarda sosyal gerçekliği en doğru biçimde anlamak ve kavramak için, sosyal
gerçekliğin öznesi olan insanların herhangi bir konuda sahip oldukları düşünce, duygu ve
tutumlarını öğrenmek için en uygun yöntem kişiye gidilerek ondan bilgi almaktır (Türnüklü,
2000).
Görüşme yönteminde, önceden belirlenmiş yönergeler çerçevesinde gerçekleştirilen, bu
yöntemin mantığına uygun olarak, görüşülen kişilerin öznelliklerini ön planda tutan,
katılımcıların söylemine ve bu söylemin toplumsal bağlamına dikkat edilmesi gereken nitel bir
veri toplama tekniği olarak tanımlanabilir. Bir araştırma tekniği olarak görüşme, araştırmacı ile
araştırmanın öznesi konumunda yer alan kişi arasında geçen kontrollü ve amaçlı sözel iletişim
biçimidir. Bu çerçevede, diğer yöntemlere göre farklı nitelikte ve derinlikte veri sağlayacak bir
araştırma tekniği olarak ‘görüşme’ yöntemi bu çalışmada kullanılmıştır. (Cohen ve Manion, 1994,
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s. 271).
Bu çalışmada veri toplamak için anket dolduracak yeterlikte Türkçe okuma-anlaması
olmayanların fazlalığı, anket doldurmaktan çekinebilecekleri ihtimali gibi nedenlerle araştırmada
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca bireylerin açık uçlu sorulara daha özgür yanıt
verebilmeleri ve bireylerin düşünüş tarzını, algılarını, düşüncelerini, duygularını ve yorumlarını
gün ışığına çıkarmak amacıyla “görüşme” ve “odak grup görüşme” teknikleri birlikte
kullanılmıştır. Ancak temel demografik sorular, anket soruları olarak katılımcılara yöneltilmiştir.
Görüşmeye katılanlar ise araştırma metni içinde ‘G’ kodu ile verilecek ve görüşmecinin temel
özellikleri cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve medeni durumu kısaca belirtilecektir.
Bu çalışmanın amacı, Erzincan’da yaşayan Ahıska Türklerinin kültür ve kimliğini
tanımlamak ve göçün etkilerine rağmen kültürel kimliklerini nasıl koruyabildiklerini anlamaktır.
Bu bağlamda Ahıska Türklerinin kültürel kimliği; Türklük, Müslümanlık, göçmenlik, yaşam tarzı
ve gelenekler bağlamında temel kültürel faktörlere ulaşmak üzere sorular hazırlanmıştır.
Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar aşağıdaki konulara göre (Tablo 1) analiz
edilerek bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır.
Tablo 1. Araştırma Konuları
(1)
(2)
(3)

Kimlik Algısı ve Aidiyet
Dil
Din

(4)
(5)
(6)

Aile, Akrabalık İlişkileri ve Kadın- Erkek İlişkisi
Geleneklere Bağlılık
Göçün Etkileri

2.2. Bulgular
14 Kasım 1944’te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşamını sürdüren yaklaşık 100.000
Ahıska Türkü, “sınır güvenliğini tehdit ettikleri” gerekçesiyle ve “güvenilmez bir nüfus” ilan
edilerek, Sovyetler Birliği tarafından sürgün edilmiştir (Pentikainen, 2004). Bu tehcir sırasında,
insanlık dışı uygulamalardan dolayı, yaklaşık 20.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Sovyetler
Birliği’nin çeşitli bölgelerine dağılan (çoğunlukla da Özbekistan) 1992 yılında 3835 sayılı
kanunun çıkması ile birlikte, Ahıska Türklerinin ana yurda dönüşleri başlamıştır. Şu anda 15
farklı ülkede yaklaşık 600 bin Ahıska Türkü yaşamaktadır. Bunların 76.000’i Türkiye’de,1.918’i
de Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleşmiş bulunmaktadır.
Bu çalışmanın evrenini Erzincan’ın Üzümlü İlçesi Geyikli Mahallesindeki TOKİ
konutlarına yerleştirilen 151 aile, 616 Ahıska Türkü oluşturmaktadır. Rastgele seçilmiş örneklem
grubunu farklı demografik özelliklere sahip 30 Ahıska Türkü oluşturmaktadır.
Tablo 2. Demografik Bilgiler
A.

Demografik Bilgiler

Cinsiyet
Erkek

Frekans
12

Yüzde
40

Kadın
Toplam

18
30

60
100

Yaş

Frekans

Yüzde

Eğitim Durumu
Okuryazar değil

Frekans
5

Yüzde
16,66

İlkokul
Ortaokul-lise

14
9

46,66
30

Üniversite

2

6,66

Toplam

30

100
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17- 20
20-30
30-40
40-50
50-60

2
4
6
8
8

6,66
13,33
20
26,66
26,66

Medeni Durum
Bekâr
Evli
Boşanmış
Eşi vefat etmiş

60 ve üstü
Toplam

2
30

6,66
100

Toplam

Frekans
2
25
0
3

Yüzde
6,66
83,33
0
10,33

30

100

Araştırmaya katılanların %40’ını erkek, %60’ını ise erkek Ahıskalı Türk oluşturmaktadır.
17-40 yaş aralığında olanların oranı; %40, 40 yaş ve üzerinde olanlar ise araştırmaya katılanların
%60’ını oluşturmaktadır. Eğitim durumu itibariyle yaklaşık %77’lik oran ilkokul ve ortaokul
mezunlarından oluşmaktadır. Katılımcıların yaklaşık %80’i Türkçe, Ukraynaca ve Rusça gibi iki
ya da üç dil bilmektedirler. %83’ü evlilerden oluşan katılımcıların evlenme yaşı, kadınlarda
yaklaşık 18-20 yaş civarında, erkeklerde ise 22-24 yaş civarında olduğu görülmüştür. Araştırmaya
katılanlar, boşanmanın kendi kültürlerinde pek karşılaşılan bir durum olmadığını özellikle
belirtmişlerdir.
2.2.1. Kimlik Algısı ve Aidiyet
Demografik anket soruları içinde yer alan ‘kendinizi göçmen olarak tanımlar mısınız?’ ve
‘kendinizi hangi kimlik ile tanımlarsınız?’ sorularına verilen cevaplar Tablo 3’te verilmiştir. Buna
göre, katılımcıların %83’ü kendilerini göçmen olarak tanımlamadıkları yönünde cevap
vermişlerdir. Yapılan görüşmelerde ise kendilerini anavatanlarına gelmiş olarak gördüklerini
ifade etmişlerdir. Ancak vatandaşlık sorunu, işsizlik gibi konular gündeme geldiğinde
kendilerinin ‘bazen’ ‘göçmen’ olduklarını düşündüklerini belirtenlerin oranı ise %10 olmuştur.
Demografik anket soruları içinde yer alan ‘kendinizi hangi kimlik ile tanımlarsınız?’
sorusuna yaklaşık %60 oranında ‘Türk’ cevabını veren katılımcılar, %26 oranında ‘Müslüman’,
yaklaşık %13’ü ise ‘Ahıska Türkü’ olarak cevap vermişlerdir. Verilen cevaplardan etnik ve dini
kimliğin temel tanımlayıcılardan olduğu görülmektedir. ‘Ahıskalı’ tanımlaması ise araştırmaya
katılanlar tarafından tercih edilmemiş, kendilerinin özellikle Türk ve Müslüman olduklarını
vurgulamışlardır. Bu çalışmada yerleşik halkla ayrımı ortaya koyabilmek ve çalışmanın
kapsamını doğru çizebilmek adına, literatürdeki tanımlama yani “Ahıska Türkü” tanımlaması
kullanılmıştır
Tablo 3. Göçmen, Kimlik ve Kendilerini Tanımlama
B. Kendinizi göçmen olarak tanımlar mısınız?
Evet
Hayır
Bazen
Toplam

Frekans
2
25
3
30

Yüzde
7
83,33
10,33
100

C. Kendinizi hangi kimlik ile tanımlarsınız?
Frekans
Yüzde
Türk
18
60
Ahıskalı
Ahıska Türkü

0
4

0
13,33
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Müslüman
Toplam

8
30

26,66
100

Hayata bakışta, olayları değerlendirmede, duyuş ve ifade biçimlerinde, davranışlarda ve
tutumlarda etkili olan kültürel kimlik (Kösoğlu, 1997), araştırmanın temel araştırma konusunu
oluşturmaktadır. Yaşadıkları sürgüne rağmen kimliklerini korumayı başarmış olan Ahıska
Türkleri, dünyadaki varlıklarını devam ettirmiş ve yüreklerinin bir yerlerinde vatan özlemi ile
yaşamışlardır (Seferov ve Akış, 2008, s. 397-398).
Araştırmaya katılanlar “Göçmen, Ahıskalı, Mestek” tanımlamalarını reddetmektedirler ve
özellikle de “Göçmen” tanımlaması onları rahatsız etmektedir. “Göçmen” ifadesi, Türk kökenin
reddi olarak algılanmaktadırlar. Ahıska Türkleri için literatürde birçok isim kullanılsa da,
kendilerini “Türk” olarak tanımlamaktadırlar (Aydıngün vd., 2006).
Katılımcılardan (G. Erkek, 46, Ortaokul, Evli): “Biz Ahıska’dan gelmişiz, bu nedenle bize
Ahıska Türkü derler; biz de Türküz” ifadeleri bu bulguyu destekler niteliktedir. Başka bir katılımcı
(G. Kadın, 48, İlkokul, Evli): “Biz Türküz, Ahıskalı’yı bize yapıştırdılar. Nereye gitsek bize bir
isim takıyorlar, 25 yıl Ukrayna’da yaşadık orada da Mestek dediler…” ifadesi ile kimliğini
tanımlamaya çalışmıştır.
Ahıska’dan gelen Türklerin daha önce hiç görmedikleri hatta bilmedikleri, fakat hasret
duydukları Türkiye’yi vatan olarak benimsedikleri ve sevdikleri görülmektedir. Bu vatan sevgisi
aynı zamanda Türk Kimliğinin de bir özelliğidir. Erzincan Üzümlü’de yaşayan Ahıska Türkleri
başka bir yere de gitmek istemediklerini ifade etmektedirler. (G. Erkek, 55, Ortaokul, Evli):
“Buraya vatan diye geldik. Şükürler olsun artık esas vatanımızdayız…” Geri dönmek veya başka
bir şehre gitmek isteyip, istemedikleri sorulduğunda ise, (G. Kadın,62, İlkokul, Evli): “Orada
savaş var, bak bu komşumun evi yandı, benim evime bomba düştü. Asla dönmek istemeyiz oraya...
Biz vatanımıza geldik, yeter ki işimiz olsun, bu evden bir daha taşınmayı, başka bir şehre gitmeyi
de düşünmeyiz.” diyerek cevap vermiştir. Gürcistan’a dönmeyi isteyip istemedikleri konusunda
ise, oradaki uygulamalar nedeniyle Türkiye’yi anavatanları olarak gördüklerini belirtmişlerdir.
Gürcistan Ahıska Türklerinin geri dönüşlerini, Gürcü dilini ve Gürcü soyadlarını almaları ve
kayıtlara Müslüman Gürcü olarak geçmeleri şartıyla onaylamıştır. Fakat Ahıska Türkleri
vatanlarına dönebilme imkânına karşı bu şartları reddederek, kimliklerinin ve aidiyetlerinin
kaybına sebep olabilecek uygulamaya kapılarını kapatmışlardır.
Ukrayna da köyde ikamet edenler ve tarımla uğraşanlar yerleştirildikleri Erzincan Üzümlü
ilçesinde olmaktan memnunken, kent yaşamından gelenler memnun görünmemektedir. Türkiye
sınırlarında başka bir yerde yaşamak isteyip istemedikleri sorulduğunda bir katılımcı (G.
Kadın,39, İlkokul, Evli): “Bir daha bana kimse taşınmak demesin, yok yok bize iş verin biz hiçbir
yere taşınamayız..” Orta yaş ve üstü yaş grubunda bulunan katılımcılar Erzincan’da ikamet
etmekten memnunken, genç katılımcıların, özellikle 25 yaş altında olanların Türkiye’nin
batısında yaşama istekleri dikkati çekmektedir. (G. Erkek, 32, Üniversite, Evli): “ İstanbul’un
batısı çok güzel, internetten gördüm, orada yaşamak isterim…” (G. Kadın,53, İlkokul, Eşi Vefat
Etmiş):”Burada iş yok, iş verin yapalım. Eğer iş bulamazsak Bursa’da akrabalarımız var…”
İş bulma faktörü ve ekonomik faktörler Türkiye içinde yaşayacakları kent tercihinde
belirleyici olurken, Ahıska Türklerinin bir arada yaşama gelenekleri ve aile ve akrabalık
ilişkilerine sıkı sıkıya bağlı olma özellikleri, başka bir kente göç etme ihtimalini de
zayıflatmaktadır.
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2.2.2. Dil
Roux (2015) “Türk Türkçe konuşandır” diyerek Türk kimliğini tanımlar. Milli kimliği
yaratan, kültürel iletişimi sürdüren en önemli unsur Türk dilidir (Güvenç, 2016). Dil Ahıska Türk
kültürünün de çok belirgin bir yönüdür. Aile fertleri içinde Türkçe konuşmanın teşvik edilmesi,
ana dil olarak Türkçe’nin öğrenilmesi ve tarım toplumunun dayanışmacı, dışa kapalı özelliğinin
varlığı dilin korunabilmesinin ana faktörleri olarak değerlendirilebilir (Bayraktar, 2014, s.77).
Ahıska bölgesi ağzı, Türkiye’nin kuzeydoğusunda ve bazı hususlarda ise Doğu Karadeniz
ağızları ile ortak yönlere sahiptir (Demiray, 2012), eğitim dilindeki farklılıklara rağmen genellikle
Anadolu’nun doğusundaki lehçeye yakın bir dil kullanmaktadırlar (Aydıngün vd., 2006).
Araştırma için yapılan görüşmeler boyunca her yaş grubundan tüm katılımcıların, dili
Türkçe olmayan farklı ülkelerde yaşamış olmalarına rağmen Türkçeyi çok iyi konuştukları
gözlemlenmiştir. Türkçe dışında, büyük bir çoğunlukla Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Rusya
dillerini de konuşabilen Ahıska Türkleri için Türkçe konuşmak, kimlikleri açısından çok önemli
bir yere sahiptir.
Katılımcılar Erzincan’a gelmeden önce sınırlı mekânlarda Türkçe konuştuklarını, şimdi ise
yerleşik halkla söyleyiş farkları olsa da rahatlıkla konuşabildiklerini, yerel halk ile
anlaşabildiklerini ve bu nedenle de vatanlarında olduklarını hissettiklerini ifade etmişlerdir.
Akrabalık ilişkilerinin sıkılığı, bir arada yaşamaları da dilin korunmasında önemli bir etken olarak
değerlendirilebilir. Katılımcılardan (G. Erkek, 32, Üniversite, Evli) Türkçe konusunda: “Buraya
ilk geldiğimizde, çarşıda türkü çalıyordu, işte o zaman hissettim, ‘vatanıma geldim’ deyip
ağladım”, diyerek duygularını ifade etmiştir. Kösoğlu’na göre de milli kültürün ana sütunlarından
biri musikimizdir ve musikimizin kalbi de türkülerimizdir (Kösoğlu, 1997). Ortak dil ve ortak
ezgiler milli kültürün harcını oluşturan özelliklerdir. Bu durumun Ahıska Türklerinin milli kültür
algısında da önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.
2.2.3. Din
Ahıska Türkleri İslami geleneklere uyan sünni Müslümanlardır; evlilikleri, sünnetleri ve
cenazelerini de İslami geleneklere göre düzenlemektedirler (Aydıngün vd., 2006). Din birleştirici
unsur olarak Ahıska Türkleri üzerinde de kendini göstermektedir. İslam, Ahıska Türklerinin
kimliğinin güçlü bir parçasıdır. Araştırmaya katılanlar, İslam’ı atalarından gördükleri şekilde
uyguladıklarını ifade etmektedirler. Dini İslam olmayan ülkelerde yaşamış olmaları, dinleri ve
etnik kimlikleri nedeniyle tarih boyunca baskı görmüş olmaları gerçeğine rağmen dinlerini
korumuş olmaları geleneklerine bağlılıklarıyla açıklanabilir. Toplumsal kültürün, milli kültürün
önemli yapı taşlarından olan din, toplumsal yapıda zamanın ve mekânın getirdikleri ile ve
toplumun tarihi gerçekleri ile farklılaşabilmektedir. Bu farklılık genellikle bir tarz farlılığı
şeklindedir. Bu tarz dini ritüellerin etkili olduğu yaşamın her alanına sirayet etmektedir; doğum,
ölüm törenleri gibi..
Katılımcılarımız din ile ilgili tutumlarını ağırlıklı olarak şu şekilde dile getirmişlerdir. (G.
Kadın, 49, Ortaokul-Lise, Evli): “Biz Müslümanız ve dinimizi yaşıyoruz, çevremizde başka bir
dine gideni de duymadık. Sizler çocuklarınızın ismini taştan, topraktan veriyorsunuz; bizde ise
Muhammet, Ahmet, Ayşe’dir isimler… Buradakiler başlarını çok kapatıyorlar, bizim
kapalılığımızı beğenmiyorlar.” Bir katılımcı da (G. Kadın, 26, Ortaokul-Lise, Evli): “En çok
ezan sesini özlemişim, burada kaldığımız ilk gecenin sabahında ezan sesine uyandım, ağlayarak
ezanı dinledim..” diyerek duygularını dile getirmiştir.
Görülmektedir ki, Ahıska Türklerinde ortak din faktörü ve dini duygular, milli kültürün
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oluşumu ve yaşanmasında dinin önemini ortaya koymaktadır. Aynı şekilde, katılımcılar
kendilerini tanımlarken “Türk ve Müslüman” vurgusu yapmaktadırlar.
2.2.4. Aile, Akrabalık İlişkileri ve Kadın-Erkek İlişkisi
Ahıska Türklerinde aile ve akrabalık ilişkileri önemlidir (Aydıngün vd., 2006). Ataerkil
aile yapısına sahiptirler; bu durum da aile üyelerinin yaşlarını, cinsiyetlerini ve aile içi rollerini
önemli hale getirmektedir. Ailenin babası, annesi ve diğer büyükler büyük erkek kardeş gibi, çok
saygı görmektedir. Evlenenler bir süre aile ile birlikte kalmakta, daha sonra kendi evlerine
çıkmaktadırlar. Ailenin en küçük oğlu, genellikle anne-baba ile kalmakta, evlense bile ailesini
anne-baba evinde kurmaktadır. Bu durum tartışılmayan bir yaşantı biçimi şeklinde devam
etmektedir. Görüştüğümüz kişilerin Erzincan’ın yerleşik halkının aile anlayışını da şiddetle
eleştirmekte oldukları tespit edilmiştir. Özellikle yerel halkın kızlarının evlendiklerinde ayrı ev
isteğinde olmalarını, kayınvalide-kayınpeder ile birlikte oturmak istememelerini, düğün
merasimlerinin çok masraflı olmasını eleştirmektedirler.
Ayrıca katılımcılar aile bağlarının ve ilişkilerinin onlar için önemli olduğunu
vurgulamaktadırlar. Saygı gösterilen, sözü dinlenen aile büyüklerinin varlığının, geleneklerin
devam etmesini sağlayan önemli bir unsur olduğu da anlaşılmaktadır. Ataerkil ve aile içinde yaşa
bağlı hiyerarşik bir yapı gözlenmektedir. Aile büyüklerinin evin en küçük erkek evladı ile
kalmasının, aile büyüklerinin yaşlandıklarında bakımlarını da kolaylaştıran bir özellik olduğunu
vurgulamaktadırlar.
(G. Kadın, 29, Ortaokul-Lise, Evli): “Biz geleneklerimizi yaşarız.
Eşlerimizin ailesiyle kalırız, eşimin ağabeyinin eşi benim ablamdır. Atamızın evini terk etmeyiz”
diyen katılımcı “sizde yaşlıların kaldığı yerler var (huzurevi), biz buna çok şaşırdık, Allah
korusun, biz atalarımıza bakarız, bırakmayız” demiştir. Katılımcı kucağındaki dördüncü ve en
küçük çocuğunu göstererek “bu da benimle kalacak” ifadesini kullanmıştır. Küçük çocuk
bakmak istemezse ne olur diye sorduğumuzda, şaşkınlıkla “öyle bir şey olmaz, bizim
geleneklerimiz böyle” diyerek yanıt vermiştir.
Ahıskalı Türkler ile yerleşik halkın birbirinden kız alıp verme olarak nitelendirdikleri
‘evlilik’ konusunda ise, Ahıskalı Türklerin bu konuda direnç geliştirdikleri gözlemlenmiştir.
Katılımcılardan çoğu, “severlerse, anlaşırlarsa olur” deseler de, evlilik konusuna ihtiyatlı
yaklaştıkları görülmüştür. (G. Kadın, 52, Ortaokul-Lise, Evli): kızını Üzümlü’den istemeye
geldiklerini ama vermediğini ifade ederek, “Çocuklar evlendiğinde onlara ayrı bir ev
açacaklarmış, atalarından başka bir yerde yaşayacaklarmış. Ben de bu yüzden vermedim”
demiştir. (G. Kadın,51, Ortaokul-Lise, Evli): “Ben yerli halktan kız alıp vermem. Biz kendi
aramızda konuşuyoruz da, evlilik olsa uyumsuz olur. Burada yerli kızlar çalışmayı sevmiyor, çok
altın ve ayrı ev istiyorlarmış. Yanlarında anne, baba, ata istemiyorlarmış… Biz kendi işimizi
kendimiz yaparız. Bizim kızları da çalışkan diye gelip istiyorlar. Ama kızlar baskıdan
korkuyorlar. Bir de tanımadan evlenmez bizim kızlar…” diyerek bu konudaki çekincelerini
belirtmişlerdir. Görüldüğü üzere, her ne kadar kültür birliği ve benzerliğinden bahsedilse de,
kültür birlikteliğinin ve sosyal entegrasyonun en önemli göstergesi olan iki topluluğun
birbirleriyle evlilik yapması hususu, henüz Ahıska Türklerinde kabul edilebilir bir konu haline
gelmemiştir. Bu durumun da en önemli nedeni, geleneklere bağlılık olarak görülmektedir.
Ahıska Türkleri, Türkiye’de aile konusunda en çok şaşırdıkları ve eleştirdikleri konunun
ise, huzurevi ve çocuk esirgeme kurumu gibi kurumlar olduğunu belirtmişlerdir. Yabancılar için
böyle şeylerin normal olabileceğini ama Türkiye’deki Türkler için böyle bir şeyin kabul edildiğini
anlamadıklarını söylemişlerdir. Görüşmeler sırasında kendi aralarındaki sohbetlerde “Erzincan
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daha küçük, burada yoktur yaşlı evi (Huzurevi)” dediklerinde, ancak Erzincan’da da huzurevi
olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlıkları bizzat gözlemlemiştir.
Dolayısıyla Ahıska Türklerinin aile yapısına bakıldığında geleneksel, ataerkil ve aile içinde
yaşa bağlı hiyerarşinin etkili olduğu bir aile yapısının mevcut olduğu görülmektedir. Ancak buna
rağmen, kadınların aile içinde daha eşitlikçi bir konuma sahip olduğu da dikkati çekmektedir. (G.
Kadın 31,Ortaokul Evli): “Bizim kadınlar ev içinde söz sahibiyizdir, ne alınacak, ne verilecek,
evin kadınlarının sözü geçer. Biz evde ortak karar alırız…. Hem biz Ahıskalı kadınlar kendi
işlerimizi kendimiz yapmaya alışkınız.. Buraya yalnız gelen kadınlar da var, o kadınlar kendi
işlerini kendileri yapıyorlar.”
Görüşmeye katılan Ahıskalı kadınlar, kendilerini yerel halkın kadınları ile
kıyasladıklarında kendilerinin sosyal hayat içinde daha fazla görünür olduklarını belirtmişlerdir.
Kendilerinin daha önceki yaşamlarında da iş yaşamının içinde olduklarını, evin tüm
sorumluluğunu eşleriyle birlikte yüklendiklerini özellikle belirtmişlerdir. (G. Kadın, 42,
Ortaokul-Lise, Evli): “Bizde kadın erkek birlikte çalışır. Eşlerimiz bize çok kıymet verir. Yabancı
erkekleri de tehlikeli bir düşman gibi görmeyiz, selamlaşır konuşuruz… Bizim aramızda karısına
vurmuş, öldürmüş böyle şeyler olmaz. Türkiye’de haberlerde görüyoruz böyle şeyler…”. (G.
Erkek, 44, Ortaokul-Lise, Evli): “… Tabiki bizde kadın erkek eşittir. Bir karar alırken beraber
alırız… Biz çiftçiyiz, çalışırken beraber çalışır, düğünleri de aynı yerde yapar, beraber oynarız..”
Sonuç olarak, erkek- kadının konumu toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Türk
toplumunda kadın, erkekle birlikte hayatın içindedir. Orta Asya eski Türk anlayışında, sert iklim,
tarımsal üretim, yağmalanma riski gibi zor yaşam şartları, kadın ve erkeğin birlikte yaşam
mücadelesi vermesi sonucunu doğurmuştur. Üretimin içinde yer alan kadının yaşam modeli
erkeklerden çok farklı olmamıştır. Yönetim otoritesi de erkek ile kadın arasında paylaşılmıştır.
Katılımcılarımızın da Türk toplumunun özelliklerini yansıtmakta olduğu söylenebilir.
2.2.5. Geleneklere Bağlılık
Ahıska Türkleri sosyal zorluklar yaşamalarına rağmen, göç ettiği diğer ülkelerde de, genel
olarak örf ve adetlerinden ödün vermemiş ve çoğu geleneklerini korumayı başarmışlardır. Köy
yaşamı tarihsel köklerini oluşturmaktadır ve genel olarak tarım toplumu özellikleri
göstermektedirler (Aydıngün vd., 2006). Ahıskalılar tarih boyunca sürülen, dağılan bir toplum
olmalarına rağmen, her gittikleri ülkede kültürel kimliklerini korumuş ve yerli ulustan ayırt
edilebilmişlerdir (Kahraman,ve İbrahimov, 2013, s. 81-82). Araştırmaya katılanlardan çoğunluğu
geleneklerini ve geleneklerine bağlılıklarını, kendi kimliklerinin temel özelliği olarak
vurgulamışlardır. (G. Erkek, 49, Ortaokul-Lise, Evli): “Bizim geleneklerimiz daha iyi, siz Ruslara
benziyorsunuz. Biz yıllarca birbirimize sarıldık, geleneklerimize sarıldık, değişmedik…
Dedelerimizin mezarlarını, evlerimizi, emeklerimizi, toprağımızı arkamızda bıraktık göç ettik.
Ama geleneklerimizi, atalarımızın bize öğrettiklerini bırakmadık.”
Katılımcılarımızın, Türkiye’de yaşayan halkla gelenek farklılıklarını tanımladıkları ve
hatta yerleşik kültüre karşı bu konuda bir direnç noktası geliştirmiş oldukları tespit edilmiştir.
Kendilerine has özelliklerin değişmesini istemedikleri için de kız alıp, kız vermeye de direnç
geliştirdikleri söylenebilir. Buradaki direncin kaynağı geleneksel aile yapısından uzaklaşmaktan
ve değişime uğramaktan korkmalarıdır.
Ahıska Türklerinin yerleşik halka ve genel olarak Türkiye’nin yapısına getirdikleri eleştiri,
geleneksel toplumun modern topluma getirdiği bir eleştiri olarak kabul edilmelidir. Örneğin, yerel
halkın geleneksel yemeklerini unutmuş olmalarını, geleneklerden dolayışla öz’den bir kopuş
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olarak değerlendirmektedirler. (G. Kadın, 38, Ortaokul-Lise, Evli):
“Dedelerimiz ve
büyükannelerimiz tarafından öğretilen her şeyi yapıyoruz… Ben annemin, o da kendi annesinin
pişirdiği yemekleri pişiriyoruz…”. (G. Erkek, 55, Ortaokul-Lise, Evli): “Bizim yemeklerimiz çok
güzeldir. Hınkal vardır mesela, siron… Hamur yemeklerimiz de çoktur. … Burada bakıyoruz da
hep mangal yapıyorsunuz, hiç kendi yemeğiniz yok. Ruslar gibi hep mangal, et…”
Geleneklerin en belirgin olarak görüldüğü merasim ve törenlerde de Ahıskalı Türkler,
kendilerine has özelliklerini korumayı istediklerini belirtmişlerdir. Örneğin düğünlerdeki adet ve
törelerin kendileri için önemli olduğunu ve değişmesini istemediklerini belirtmektedirler. (G.
Kadın, 38, İlkokul, Evli): “Kız istemeye damat gitmez ayıptır. O adet Ruslarda var...”. (Kadın,
49, Ortaokul-Lise, Evli): “Düğünlerde buradakiler gibi oynamayız biz, siz Gürcüler gibi
oynuyorsunuz… bizim oyunlarımız çok daha güzeldir” diyerek, aslında Türk halkındaki modern
yapıya bir eleştiri getirmektedirler.
2.2.6. Göçün Etkileri
Göç, toplumların birçok özelliğini tahrip etse de, dil, din ve geleneklerin izleri kolaylıkla
silinememektedir. Bu silinemez unsurlar, kültürel kimliğin oluşumu ve sürekliliğinde de etkilidir.
Çalışmamız kapsamındaki Ahıska Türklerinde ise birbirlerine tutunma, bir arada yaşama, sıkı aile
bağları gibi yaşam tarzlarının da etkisi ile göçlerin toplumun kendi özelliklerinin kaybına neden
olmadığı söylenebilir.
Kendilerinden bahsederken “biz”, “bizim insan” ve “bizden” gibi kavramlar kullanıyor
olsalar da Türk milletine ait olma hissini ve aidiyet duygusunu şiddetle yaşadıkları görülmektedir.
Kültürel kimliklerinin en belirgin kodu; “Türk Kimliği” olarak ortaya çıkmaktadır. Kendilerini
Türkiye’de yaşayan Türklerden daha çok Türk hissettiklerini, hatta öz Türk kültürünün,
kendilerinin yaşattığı kültür olduğunu da düşünmektedirler. Bir katılımcının (G. Erkek, 48,
Ortaokul-Lise, Evli): “Biz çok taşındık, çok yer değiştirdik ama özümüzü, Türklüğümüzü
kaybetmedik. Biz göçmen değiliz, vatanımıza döndük…” ifadesi de bu duruma yaklaşımlarını
sergiler niteliktedir.
Ahıska Türkleri dönem dönem çeşitli mekânlara göç etmiş ve gittikleri yerlerde farklı bir
sosyo-kültürel ortam ile karşılaşmışlardır. Bu deneyimin etkisi, yadsınamaz bir gerçeklik olarak
değerlendirilmelidir. Bununla birlikte toplu halde göç etmeleri, göçtükleri yerdeki topluma
uyumu da geciktirmiştir (Kahraman ve İbrahimov, 2013, s.89). Yıllardır göç etmelerine rağmen
kimliklerini korumuş olmaları da bu bağlamda değerlendirilebilir. Çünkü Ahıska Türkleri
geleneklerini koruyan, kendi değerleriyle ve kurallarıyla hareket kolektif hareket eden, bir toplum
özelliği sergilemektedir.
Sonuç
Ahıska Türklerinde göçün, savaş şartlarından uzaklaşmak ve Türk kimliğine kavuşmak,
Türklüğünü yaşatmak için yapıldığı ileri sürülebilir. Göçün ana fikrini oluşturan bu düşünce
bugün onları anlamamıza da yardımcı olacaktır.
Tarım toplumunun değerlerine sahip olmaları, etnik kimliklerini korumalarına ve ev sahibi
kültürlerin asimile etme çabalarına, karşı koymalarına yardımcı olmuştur. Ahıska Türklerinin
tarihsel acıları da milli kimliğin oluşmasına büyük etki de bulunmuştur. Tarım topluluğunun
temelini oluşturan dayanışma ve kolektivizm nedeniyle, Ahıskalı bireyler birbirilerinin rakibi
değil destekçisi olmuşlardır. Katılımcılar şimdiye kadar hep bir arada yaşadıklarını ve bu yüzden
nerede yaşarlarsa yaşasınlar, kendilerini güvende hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu durum kimlik

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

ve aidiyet duygusunun da ana kaynağı olarak gösterilebilir.
Araştırma sırasında yapılan görüşmeler boyunca ortaya çıkan en önemli değerin ve
toplumsal kurumun “aile” olduğu tespit edilmiştir. Ahıska Türklerinin çocukları, ebeveynlerine
karşı yüksek saygı bilinci ile yetiştirilmektedir. Yalnız aile içinde değil, akraba olmasalar bile
diğer Ahıskalılara karşı da aynı saygıyla davranmaları gerektiğinin öğretildiği, görüşmelerde
sıkça vurgulanmıştır. Aile üyelerinin birbirleriyle sıkı ilişkileri ve cinsiyete değil, yaşa bağlı
hiyerarşik yapı ciddi bir denetim mekanizması oluşturmuştur. Bu nedenle, aile içerisinde yaş
önemli bir belirleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile üyeleriyle birlikte yaşamak,
akrabalarına saygı duymak ve gerektiğinde onlara bakmak Ahıska Türklerinin kültürünün en
belirgin özelliğidir.
Dil bireylerin kimliğinin oluşmasında en önemli araçtır. Bireyler toplumsal normları,
inançları, değerleri ve sosyo-kültürel becerilerini dil aracılığıyla kazanmaktadır. Ahıska Türkleri,
bu değerleri ve normları, şaşırtıcı derecede iyi korumuş oldukları dil ile birlikte nesilden nesile
aktarmaktadırlar. Ortak yaşam kültürüne ve sıkı kontrolü olan bir toplumsal yaşama sahip
olmaları, Türkçeyi kullanmalarında ve dolayısıyla korumalarında önemli bir rol oynamıştır.
Çalışmamız sırasında katılımcıların kendi kültürel özelliklerine çok değer verdikleri ve
korumak istedikleri, Türkiye’deki yaşamlarında çocuklarının değişmesinden endişe duydukları
anlaşılmıştır. Ancak bu endişenin, onların yerleşik halk ile etkileşim kurma isteklerine engel
olmadığı da görülmektedir.
Ayrıca Ahıska Türklerinin kendi özelliklerini değiştirmeden korumaları nedeniyle, kendi
kimliklerini ve Türklük özelliklerini, yerleşik Türk kültürünün kimliğine kıyasla üst kimlik olarak
görme eğilimine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum geleneksel toplumun modern
topluma tepkisi olarak da değerlendirilebilir. Değişmekten korkma, geleneksel aile yapısından
ödün vermeme, bir arada yaşama eğilimi ile birlikte, yerleşik Türk kimliğine karşı direnç noktası
geliştirdikleri söylemek mümkündür.
Bu çalışmayla Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinin kültürel ve milli
kimliklerini oluşturan unsurların saptanması amaçlanmıştır. Ahıska Türklerinin kültürel kimliği;
göç ve göçmenlik, Türklük, Müslümanlık, yaşam tarzları, örf ve âdetler açısından ele alınmıştır.
Erzincan’da yaşayan Ahıska Türklerinin ana vatan, aile, sürgün, aidiyet ve kimlik gibi unsurlara
bakışı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ukrayna’dan Türkiye’ye göç tarihinin yeni olması ve
kültürel entegrasyon aşamalarının henüz yeni oluşmaya başlaması, çalışmanın zamanlamasını
belirleyen etkenler olmuştur. Ahıska Türklerinin kimliği ile ilgili araştırmalara katkı sağlaması
umuduyla gerçekleştirilen bu araştırmaya benzer çalışmaların, belirli periyodlar ile
tekrarlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan Ahıska
Türkleri için de çalışmanın uygulanması, Türkiye dışında yaşayanlarla karşılaştırmaların
yapılması literatüre katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın Erzincan’da yaşayan Ahıska
Türkleri için kendilerini anlatma aracı olmasına, diğer yandan ise ev sahibi konumundaki
Erzincan halkının, Ahıska Türklerini tanımaları ve anlamalarına ve böylece sağlıklı iletişimin
oluşmasına katkı sağlaması umulmaktadır.
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AHISKA TÜRKLERİ: KÜRESEL DİNAMİKLER IŞIĞINDA
GÖÇ, KİMLİK VE ULUSÖTESİCİLİK
MESKHETIAN/AHISKA TURKS: MIGRATION, IDENTITY AND
TRANSNATIONALISM IN THE LIGHT OF GLOBAL DYNAMICS
Ayşegül AYDINGÜN*
Özet
1944 Sürgünü, 1989 Fergana Olayları, Krasnodar bölgesinde 1989 yılı sonrası yaşanan ayrımcılıklar
sonucunda 2007 yılında ABD’ye göç ve Ukrayna’da 2014’te başlayan çatışmalar, Ahıska Türklerini farklı
ülkelere göç etmek zorunda bırakan başlıca olaylardır. 20. yüzyılın başlarında göç, anavatandan siyasi,
toplumsal ve kültürel açılardan önemli bir kopuşa neden olurken, 20 yüzyılın sonlarına doğru başlayarak
sürekli gelişen teknoloji, tüm diğer göçmenlerin durumunda olduğu gibi Ahıska Türklerinin de sınır ötesi
bağlar kurmasında ve yeni toplumsal alanlar yaratarak ulusötesi bir nitelik kazanmalarına neden olmuştur.
Bu bildiride, yaşanan bu değişmenin kimliğe olan etkisi, Ahıska Türklerinin yaşadıkları Orta Asya ülkeleri,
Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, ABD ve Türkiye’de 1992’den bu yana yapılan saha araştırması verilerine
dayanılarak, sosyolojik bir perspektiften analiz edilmektedir.
Anahtar sözcükler: Ahıska Türkleri, Sürgün, Göç, Zorunlu Göç, Kimlik, Ulusötesicilik,
Abstract
The 1944 deportation, the 1989 Fergana events, the discrimination suffered in the Krasnodar region
after 1989 that compelled many to depart for the United States, and the conflict that started in Ukraine in
2014 were the key events that drove Ahıska (Meskhetian) Turks to migrate to different countries. At the
beginning of the 20th century, migration referred to political, social and cultural disengagement from one’s
homeland, but as the 20th century came to a close, the rapid development in communication technologies
brought Meskhetian/Ahıska Turks, like other migrant communities, a transnational character providing
them with the opportunity to establish transnational networks and new social spaces. Based on fieldworks
conducted since 1992 in the Central Asian Republics, Russia, Georgia, Azerbaijan, the United States and
Turkey, all of which are home to Meskhetian/Ahıska Turks, this presentation throws light on the impact of
this change on the Meskhetian/Ahıska Turk identity from a sociological perspective.
Keywords: Ahıska (Meskhetian) Turks, Deportation, Migration, Forced Migration, Identity,
Transnationalism

Ahıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik 1
Ahıska Türklerinin tarihleri boyunca birçok göç ve sürgüne maruz kaldıkları bilinmektedir.
Bu tebliğin amacı, 20. yüzyılın başından itibaren Ahıska Türklerinin deneyimledikleri zorunlu
göçlerin nedenlerini incelemek, bu göçlerin siyasi, toplumsal ve kültürel sonuçlarını kimlik ve
ulusötesicilik açısından sosyolojik bir perspektiften analiz etmektir. Bu analiz, Ahıska Türklerinin
yaşadıkları Orta Asya ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, ABD ve Türkiye’de 1992’den bu
yana yapılan saha araştırması verilerine dayanmaktadır.
Açılış konferansında da vurguladığım gibi, zorunlu göçler Ahıska Türklerinin dağınık bir
şekilde yaşamalarına neden olmuş ancak bu durum birbirleriyle olan bağlarını koparamamış ve
grup içi dayanışma devam etmiştir. Ayrıca, ekonomik nedenler veya yaşadıkları ülkelerdeki
vatandaşlık süreçlerinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle sehayat olanağı sınırlı olan Ahıska
Türkleri birbirleriyle iletişimlerini sürdürmüş ve ulusötesi bir topluluk halini almışlardır. Ahıska
Türklerinin ulusötesi bir topluluk olması yaşadıkları göçlerin bir sonucudur.
*
1
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Göçlerin Ahıska Türk Kimliğine ve Toplumsal Ağlara Etkisi
Zorunlu göçlerin Ahıska Türklerinin kültürüne ve kimliğine çok önemli yansımaları
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Birçok farklı ülkede yaşıyor olsalar da yapılan
araştırmalar, Ahıska Türklerinin birlikte yaşadıkları toplulukların kültürlerinden etkilendiklerini
ancak bu durumun kimliklerini korumalarına bir engel teşkil etmediğini göstermiştir. Sürgün
yılları boyunca anavatan mitinin ve Ahıska’ya geri dönüş fikrinin canlı tutulması Ahıska Türk
kimliğinin de canlı tutulmasına neden olmuştur.
Kimlik meselesinin iki boyutu olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir: Kültürel ve etnik.
Etnik boyut, Türklük meselesi ile doğrudan ilintilidir. Öncelikle etnik boyut, yani siyasi boyut
üzerinde duracak olursak, Ahıska Türklerinin, onları Azerbaycanlılarla veya Orta Asya halkları
ile asimile etme amaçlı Sovyet rejimi politikalarına rağmen etnik kimliklerini, yani Türklüklerini,
daha da güçlendirdiklerini ve pekiştirdiklerini kolaylıkla ifade edebiliriz. Kültürel boyuta
baktığımızda ise farklı yerlere yerleşmek zorunda kalmak, Ahıska Türklerinin farklı kültürlerle
tanışmalarına, farklı etnik gruplarla bir arada yaşamalarına neden olmuştur. Bu kültürel
karşılaşma beraberinde kültürel bir alışverişi ve etkileşimi getirmiştir. Bunun neticesinde Ahıska
Türkleri kültürel birçok özelliklerini korumuş ancak birlikte yaşadıkları toplulukların bazı
kültürel unsurlarını benimsemişlerdir. Dolayısıyla, kültürel açıdan bir melezleşme de söz konusu
olmuştur. Başka bir ifadeyle, farklı yerlerde yaşayan Ahıska Türk grupları kültürel bazı unsurlar
ve özellikler açısından birbirlerinden farklılaşmışlardır. Ancak, yukarıda da izah edildiği gibi,
etnik kimlik açısından bir melezleşme söz konusu olmamış, Türklük vurgusu farklı yerlerde
yaşasalar da Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğu için önemini korumuştur. Buna rağmen,
kimlikle alakalı olarak son yıllarda söz konusu olan birkaç istisnai durumu da göz ardı etmemek
gerekmektedir. Bazı Ahıska Türklerinin, örneğin Ukrayna’da Herson bölgesindeki bazı köylerde
yaşayanların bir kısmının kendi geleneksel İslam anlayışlarının yerine Habeşi bir İslam anlayışını
benimsedikleri gözlemlenmiş ve bu bağlamda din olgusunun kimliğin Türklükten daha önemli
bir unsuru haline geldiği tespit edilmiştir. 2 Ayrıca, tamamen farklı bir bağlamda, Gürcistan’da da
Ahıska Türklerinin büyük kısmının Gürcü olduklarını ifade etmeleri yine dinin, yani
Müslümanlığın, kimliğin en önemli unsuru haline gelmesine neden olmuştur.
Öte yandan, Ahıska Türkleri, aralarındaki uzun mesafelere rağmen yeni toplumsal ağlar
kurmuşlardır. Bu dikkate alındığında, ulusötesicilik kavramının, Ahıska Türklerinin göç ettikleri
yerlerle ve birbirleriyle olan bağlarını nasıl sürdüklerini, nasıl yeniden kurduklarını anlamamızı
sağlayacak önemli bir kavram olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ancak Ahıska Türklerinin
geleneksel yapılarını çok büyük ölçüde muhafaza ettiklerini göz önünde bulundurduğumuzda
onlar açısından geniş ailenin ve genel anlamda aile kurumunun da geleneksel bir biçimde
tanımlanmaya devam ettiğini ve korunduğunu vurgulamak gerekir. Dolayısıyla, Ahıska Türkleri
örneğinde ulusötesicilik kavramını kozmopolit bir ulusötesicilik anlamında değil, etnik bir
ulusötesicilik anlamında kullanmak gerekmektedir. Başka bir deyişle, her ne kadar Ahıska
Türklerinin yaşam deneyimleri ulusötesi bir biçime sahip olsa da bu ulusötesiciliğin niteliği
aslında son derece yerel ve milliyetçidir (Colic-Peisker, 2008, s.23-24; Aydıngün ve Aydıngün,
2014, s. 27-34).
Son yıllarda göç çalışmalarında önem kazanan ulusötesi yaklaşım, göç edenler ve arkada
kalanlar arasındaki ilişkileri anlamak açısından son derece önemlidir, çünkü bu yaklaşım göçmeni
sadece göç ettiği ülke bağlamında incelemez, göç edilen ülke ile bağlar ve süregiden ilişkileri de
2

Mülakatlar, Herson (Ukrayna), Haziran 2016.

AHISKA TÜRKLERİ: KÜRESEL DİNAMİKLER IŞIĞINDA GÖÇ, KİMLİK… • | • 301

dikkate alır. Şüphesiz Ahıska Türklerinin durumunda sabit bir vatan söz konusu değildir. Vatan
kimine göre Türkiye, kimine göre Ahıska, kimine göre doğup büyüdükleri ülkeler, kimine göre
ise hepsidir. Tarihsel vatan olarak değerlendirilen Gürcistan’daki köyler, Sovyet dönemi boyunca
dönülmek istenen vatan olmuşlarsa da Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bu duygu
büyük ölçüde Türkiye’ye transfer olmuştur. Vatana dönüş sorunu aslında sürgünle birlikte, yani
Ahıska Türklerinin ulusötesi bir topluluk olmasına neden olacak sürecin başlamasıyla ortaya
çıkmıştır.
Ancak vatan algısındaki çeşitlilik ve yerel-milliyetçi bir ulusötesiciliğe rağmen, sınırlar
ötesi göç olgusu, bu özelliklere sahip olmayan birçok başka topluluğun durumunda olduğu gibi
Ahıska Türkelerinin durumunda da sınır ötesi bağların kurulmasına neden olmuştur. Ahıska
Türkleri, telefon görüşmeleri, internetin çeşitli kullanımları (e-posta, skype, internet üzerinden
telefon görüşmesi, facebook, facetime, tango, viber, messenger, youtube, whatsapp, twitter,
instagram), anavatana yatırım, farklı yerlerde yaşayan aile fertlerine maddi destek, farklı yerlerde
yaşayan akrabaları ziyaret ve sınır ötesi evlilikler gibi yollar izleyerek topluluk üyeleri arasında
yeni bağlar kurmuşlardır. Farklı ülkelerde yaşayan Ahıska Türklerinin teknolojinin sağladığı bu
olanakları etkin bir şekilde kullandıklarını ve coğrafi mesafeden bağımsız toplumsal alanlar (İng.
social spaces) yaratarak kültürlerini, kimliklerini ve toplumsal dayanışmayı devam ettirdikleri,
yapılan saha araştırmalarında tespit edilmiştir. Saha araştırması verileri, iletişim teknolojilerinin
sağladığı olanakların en etkin şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ahıska Türkleri
tarafından kullanıldığını göstermiştir (Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 30).
Ayrıca, araştırma bulguları, Ahıska Türklerinin ulusötesi özelliğinin öncelikli olarak
kendisini ailede göstermekte olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu veriler, farklı ülkelerde,
birbirlerinden ayrı yaşayan aile fertlerinin, her şeye rağmen aile birliğini, ailenin refahı için
gerekli olan dayanışmayı ulusal sınırları aşarak muhafaza ettiklerini göstermiştir. Ahıska Türkleri,
farklı ülkelerde yaşasalar da ortak bağlar inşa etmeye devam etmekte ve bu amaçla çeşitli iletişim
yolları kullanmaktadırlar. Dolayısıyla da onları ulusötesi aileler olarak tanımlamak mümkündür.
Aynı hanede veya ülkede yaşıyor olmasalar da toplumsal, kültürel ve ekonomik bağlarını
sürdürmektedirler. Bu durum, geleneksel anlamda geniş ailenin Ahıska Türklerinde ulusötesi bir
nitelik kazanarak önemini koruduğunu ve aslında farklı yerlerde yaşasalar da karşılaştıkları
zorluklarla mücadelede önemli bir rol oynamaya devam ettiğini göstermektedir. Tüm bunlar
dikkate alındığında, Ahıska Türklerinde göç ve fiziksel uzaklığın aile fertleri arasında iletişimin
kopmasına veya aile bağlarının zayıflamasına neden olmadığı ve adeta fiziksel yakınlığın zorunlu
olmadığı bir ağ toplumunu (İng. network society - Manuel Castells) kurulduğunu göstermektedir
(aktaran Goulbourne vd., 2010, s.9). Bu yolla, Ahıska Türkleri, ulus devlet sınırlarını aşan,
ulusötesi toplumsal mekânlar yaratmakta, ulusötesi aileler haline dönüşmektedirler (Aydıngün ve
Aydıngün, 2014, s. 31; Faist vd., 2013, s. 53-60; Goulbourne vd., 2010; Bryceson ve Vuorela,
2002, s.3-4).
Ahıska Türklerinde aile dayanışmasının en önemli özelliklerinden biri, bireylere sağladığı
psikolojik destektir zira yaşanılan ayrımcılık ve zorunlu göçlerin doğal sonuçları olması gereken
depresyon, dışlanmışlık ve yalnızlık duyguları geniş aile dayanışması sayesinde önemli ölçüde
bertaraf edilebilmektedir. Psikolojik destek, hem yakındaki aile fertleri tarafından doğrudan hem
de uzaktaki aile fertleri tarafından telefon görüşmeleri, skype, video çekimleri vb iletişim
teknolojileri sayesinde dolaylı olarak sağlanmaktadır. Teknoloji kullanımı her geçen gün artmakta
ve yaygınlaşmaktadır. Araştırma verilerine göre, bazı durumlarda, özellikle düşük gelirli ailelerde
ve teknolojik açıdan daha geri bölgelerde, bu iletişim daha sınırlı kalabilse de yine var olan
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olanaklar çerçevesinde sürdürülmektedir. Somut örnekler vermek gerekirse, ucuz uçak seferleri
ile kız istemeye gidilebilmekte, kısıtlı ekonomik kaynaklar nedeniyle gidilemeyen düğünler video
çekimleri ve dijital fotoğraf makinesi ve telefon çekimleriyle paylaşılabilmekte veya uzaktaki aile
fertleri ile skype veya diğer yöntemlerle yüz yüze görüşmeler yapılabilmektedir. Tüm bu yaşanan
göçler sonucunda anne ve babaların evli olan çocuklarından ayrı yerde yaşamaları sıkça rastlanan
bir durum haline gelmiştir. Bu ve benzeri durumlarda da teknoloji aile bireylerini birbirlerine
yaklaştırmaktadır. Ebeveynler, iletişim teknolojileri aracılığıyla çocuklarına ‘ulusötesi annelik’
ve ‘ulusötesi babalık’ yapmaya devam etmektedirler (Hondagneu-Sotelo ve Avila, 1997;
Parrenas, 2001; 2005; Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 31-34).
Sonuç
Ahıska Türklerinin ulusötesi bir topluluk haline dönüşmeleri devlet baskısı, sürgünler,
bölgesel ve küresel güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda izledikleri politikalar nedeniyle
olmuştur. Diğer bir ifadeyle, tercihler değil, zorunluluklar sonucunda vatanlarından ya da vatan
olarak benimsedikleri yerlerden göçe zorlanan Ahıska Türkleri, bu göçler sonucunda ulusötesi bir
topluluk olmuşlardır. Bu süreçte dayanışmanın, özellikle de geniş aile dayanışmasının, zorlukları
aşmada temel bir rol oynadığı, saha araştırması yapılan tüm ülkelerde tespit edilmiştir.
Ulusötesi birçok özelliğe sahip olmalarına rağmen Ahıska Türkleri kendilerini halen
Ahıska’daki köyleri üzerinden tanımlamaktadırlar. Daha önce de belirtildiği gibi, bu durum
Ahısla Türklerinin ulusötesiciliğinin kozmopolit olmayan, yerel özellikleri ağır basan bir
ulusötesicilik olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Ahıska Türkleri kendi kültürlerini ve
özellikle de kimliklerini çok büyük ölçüde muhafaza etmişlerdir. Kültürlerinin ve kimliklerinin
en temel unsuru olan Türklük ve onunla iç içe olduğu kabul edilen Müslümanlık olmuştur.
Türklük, Ahıska Türklerinin kimliğinin kuşaktan kuşağa aktarılan en önemli unsuru olmuş ve
büyük bir çoğunluk için de öyle olmaya devam etmektedir.
19. yüzyılda başlayan ve 20. yüzyılda ivme kazanarak devam eden göçler, Ahıska Türkü
bir bireyin kendi yaşamı boyunca 5 – 6 kez, hatta bazı durumlarda daha çok sayıda göçü
deneyimlemesine neden olmuş ve her göç ettiği yerde aile fertlerini, akrabalarını, dostlarını
bırakmasını, gittiği yerlere de uyum sağlamasını gerektirmiştir. Bu koşullar altında vatan algısı
farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. Bu durum, göç literatürüne bakıldığında çok az rastlanan bir
durumdur. Ahıska Türklerinin ulusötesi diğer topluluklarla karşılaştırıldığında, kendilerine özgü
bir diğer niteliği de ulusötesi ilişkilerin içinde tarihsel vatanın yerinin olmamasıdır. Çok az sayıda
ailenin Gürcistan’da yaşıyor olması - ki bunlar zaten kendi köylerinde yaşamamaktadırlar – ve
bunların bir kısmının Gürcü tezine yakın durmaları, onların bir anlamda Ahıska Türk toplumunun
önemli bir kısmı tarafından dışlanmalarına, yadırganmalarına neden olmaktadır. Saha verileri,
Ahıska Türklerinin çoğunun Gürcistan devletine siyasi bir aidiyetlerin veya Gürcistan toplumuna
soysal bir aidiyetlerinin çok olmadığını, aidiyetlerinin kendi köylerine olduğunu göstermiştir
(Aydıngün ve Asker, 2012, s. 178-185)
Sonuç olarak, 1921’de Türkiye-Rusya sınırının kesinleşmesi, 1944 Sürgünü ve Fergana
Olayları gibi başlıca tarihi olayların ve bunların neden olduğu göçlerin, yerel ve bölgesel
aktörlerin politikalarının bir sonucu olduğu açıktır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ise
küresel aktörler de Ahıska Türkleri meselesine müdahil olmuşlardır. Dolayısıyla, bölgesel
aktörlerin yanı sıra küresel aktörler de kendi çıkarları doğrultusunda Ahıska Türkleri meselesini
ele almaktadırlar. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bölgede etkin olmak isteyen
Avrupa ülkeleri ve ABD gibi küresel aktörler, yaşadıkları zorunlu göçler sonucunda birçok ülkeye
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dağılmış ve ulusötesi bir topluluk haline gelmiş Ahıska Türklerinin yaşantılarını doğrudan
etkileyen kararların alınmasında belirleyici olmuşlardır. Ülkelerin yanı sıra uluslararası örgütler
de Ahıska Türkleriyle ilgili konularda etkin bir rol oynamışlardır. Örneğin, Ahıska Türklerinin
Gürcistan’a geri dönüş sürecine yönelik yürütülen çalışmalarda Avrupa Konseyi başı çekerken,
Krasnodar’dan ABD’ye göçün örgütlenmesinde Uluslararası Göç Örgütü ve ABD etkili
olmuşlardır. Ahıska Türklerinin ulusötesi bir topluluk olmalarına neden olan bölgesel ve küresel
aktörlerin bundan sonra da benzer bir rol oynayacaklarını söylemek yanlış olmayacaktır.
Kafkasya’da ve Orta Asya’da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, hem küresel güvenlik
açısından hem de Ahıska Türklerinin güvenliği açısından önemli olacağını göz önünde
bulundurduğumuzda, Rusya’nın bölgedeki etkinliğinin ve etkin olmaya devam etme kararlılığın
dikkate alınması gerekmektedir.
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UKRAYNA’DAKİ AHISKA TÜRKLERİ VE TÜRKİYE’YE İSKÂNLI
GÖÇLERİ
MESKHETIAN (AHISKA) TURKS IN UKRAINE AND SETTLED MIGRATION TO
TURKEY
İsmail AYDINGÜN
Özet
Kasım 2013’teki Avro-Meydan (Euro-Maidan) olaylarından ve Şubat 2014’te, Rusya’nın Kırım’ı
işgal etmesinden sonra Ukrayna’nın doğusunda (özellikle Donetsk ve Luhansk bölgelerinde) ayrılıkçı
Rusların başlattığı silahlı çatışmalar, bölgede yaşayan Ahıska Türklerinin yaşamlarını tehdit etmeye
başlamıştır. Çatışmalar sırasında birçok Ahıska Türkü evlerini ve topraklarını terk ederek çatışma dışı
bölgelerdeki akrabalarının yanlarına sığınmak zorunda kalmışlardır. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine,
riskli bölgelerde bulunan Ahıska Türklerinden Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda
olanlardan başlamak üzere, 2.7.1992 tarihli ve 3835 sayılı Kanunun birinci maddesine dayanılarak, 677
ailenin iskânlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi, Bakanlar Kurulu’nca 27.4.2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır. 25 Aralık 2015-18 Kasım 2016 tarihleri arasında, dört kafile hâlinde, toplam 502 aile,
2.252 Ahıska Türkü, Erzincan’ın Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde iskân edilmişlerdir. Ahıska Türkleri,
1944’ten beri, sadece sürgüne değil, farklı dönemlerde zorunlu göçlere de maruz kalmışlardır.
Ukrayna’daki Ahıska Türklerinin büyük bir kısmı, 1989’da, Fergana’da yaşanan çatışmalardan sonra bu
ülkeye zorunlu göç eden Ahıska Türkleridir. Bu bildiride, Ukrayna’daki Ahıska Türklerinin deneyimleri,
sosyolojik bir bakış açısıyla, 2011 ve 2016 yıllarında, Kiev ve Herson’da gerçekleştirilen saha araştırması
verilerine dayanılarak analiz edilecek; ayrıca, Ahıska Türklerinin Ukrayna’dan Türkiye’ye göç süreçleri de
irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Sürgün, Göç, Zorunlu Göç, İskânlı Göç, Türkiye, Ukrayna
Abstract
After the Euro-Maidan events of November 2013 and the invasion of Crimea by the Russian
Federation in February 2014, in the eastern parts of Ukraine (especially in Donetsk and Luhansk) the armed
conflict initiated by separatist Russians has emerged as a significant threat to the lives of
Meskhetian/Ahıska Turks. Many of have been compelled to leave their homes and lands and seek refuge
in the houses of relatives, away from the conflict zone. Following the outbreak of hostilities, 677
Meskhetian/Ahıska Turk families, from the most battle-torn areas were allowed to settle in Turkey based
on an April 27, 2015 decision of the Council of Ministers, with 1,735 Meskhetian Turks settling in Üzümlü,
Erzincan and Ahlat, Bitlis. Since 1944, Meskhetian Turks have not only been subjected to a deportation,
but have also suffered forced migrations, in different periods, with many of those in Ukraine having
migrated there following the conflict in Fergana in 1989. This presentation aims to analyze, from a
sociological perspective, the experience of the Meskhetian Turks based on field studies conducted in Kiev
and Kherson between 2011 and 2016. In addition, their process of their migration from Ukraine to Turkey
will also be studied.
Keywords: Ahıska (Meskhetian) Turks, Deportation, Migration, Forced Migration, Settled
Migration, Turkey, Ukraine

Ukrayna’daki Ahıska Türkleri
Ahıska Türkleri, 1944 yılında Stalin tarafından sürülene kadar, günümüzde Gürcistan
sınırları içinde yer alan Ahıska bölgesinde yaşamaktaydılar. Sovyet dönemi boyunca sürgün,
ayrımcılık ve insan hakları ihlâllerine maruz kalan ve kimlikleri unutturulmak istenen Ahıska
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Türklerinin, tüm bunlara karşın, Türkiye’ye ve Türklüğe olan bağlılıkları devam etmiş, tam da bu
nedenle Sovyet rejimi tarafından ‘güvenilmez bir halk’ olarak tanımlanmışlardır. 1
1944 sürgünü ile Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da dağınık bir şekilde yaşamak
zorunda bırakılan Ahıska Türkleri, 1989 yılında Özbekistan’ın çeşitli bölgelerinde, özellikle de
Fergana’da saldırılara maruz kalınca büyük çoğunluğu Özbekistan’ı terk etmek zorunda kalmış
ve ikinci bir sürgün yaşamışlardır. Özbekistan’ı terk etmek zorunda bırakılan Ahıska Türklerinin
bir kısmı, Sovyet yönetimi tarafından Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgelerine ve Ukrayna’ya
yerleştirilmişlerdir (Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 45).
Ukrayna’daki Ahıska Türkleri, Türkçe konuşmanın ötesinde kendilerini Türk olarak
tanımlayan, Türkiye’yi ikinci ana vatan olarak gören, Türkiye’yi her zaman yakından izleyen,
Türkiye’de çok yakın aile ve akrabalık bağları olan ve Ukrayna’daki Türk dilli halklar arasında
ana dilini bilme ve konuşma düzeyi en yüksek halklardan biridir (Aydıngün, 2012, s. 255).
Ahıska Türklerinin Ukrayna’daki ve Rusya tarafından Mart 2014’te ilhak edilen
Kırım’daki nüfusu yaklaşık 8,500 ile 10 bin arasındadır. 2 Büyük çoğunluğu 1989’daki Fergana
olaylarından sonra Ukrayna’ya göç eden Ahıska Türkleri, Kırım dâhil ülkenin on bir yerleşim
yerinde (Odesa, Mikolaiv, Herson, Zaporojye, Dnipro, Donetsk, Harkiv, Poltava, Kırım, Kiev,
Sumi) yerleşmiş olup büyük çoğunluk Herson (özellikle Geniçesk ilçesi, Partizan köyü), Donetsk
(özellikle Slavyansk ilçesi, Çervoniy Malaçar ve Semenevka köyleri), Kırım, Kiev, Zaporojye,
Mikolaiv, Harkiv ve Luhansk’ta yaşamaktadır (Rasulov, 2015, s. 243). Bu bildirinin amacı,
Ahıska Türklerinin Ukrayna’ya göç etme nedenlerini ve Ukrayna’daki deneyimlerini sosyolojik
bir bakış açısıyla irdelemek ve 2014’te, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalardan etkilenen ve
yaşamları tehlike altına giren Ahıska Türklerinin Türkiye’ye iskânlı göçlerini analiz etmektir.
Bildirideki analizler, Temmuz 2011’de Kiev’de, Haziran 2016’da, Herson bölgesinde
(Novoalekseyevka ve Partizan) yapılan mülakatlara ve sosyolojik gözlemlere dayanmaktadır.
Ahıska Türklerinin Ukrayna’ya yerleşmelerinde birkaç faktör belirleyici olmuştur.
Bunlardan ilki, göçün yaşandığı dönemde -Kafkasya ve Orta Asya’daki etnik ve bölgesel
çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda- Ukrayna’nın çatışmalardan uzak coğrafi konumudur.
Diğeri, iklim koşullarının özellikle tarım için elverişli olması, tarım için elverişli olan geniş
alanların boş ve âtıl durumda bulunması, en önemlisi de bölgenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü iskân
edebilecek yeterlilikte barınma olanaklarının bulunmasıydı (Malynovska’dan aktaran Üren, 2016,
s. 188).
Ukrayna’da daha çok kırsal kesimlerde yaşayan ve tarımla uğraşan Ahıska Türkleri
arasında uzun süreli ve yaygın bir işsizlik bulunmamaktadır. Her topluluk gibi Ahıska Türkleri
de genel ekonomik güçlüklerden etkilenmektedirler. 2011’de, Kiev’de yapılan mülakatlarda ve
gözlemlerde, eğitim seviyeleri zaten düşük olan Ahıska Türklerinin en önemli sorununun ailelerin
eğitime geçmişe oranla daha da az önem vermeleri olduğu anlaşılmıştır. 3 Bir başka anlatımla,
zorunlu eğitim süresini tamamlayan çocukların aileleri, çocuklarını yükseköğretime devam
etmeleri için –son yıllarda değişmekle birlikte- gereği kadar teşvik etmemekte, onların bir an önce
çalışma yaşamına girmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Özbekistan’da yaşarken üniversite
öğretimi görenlerin sayısı daha fazlayken, liseyi Ukrayna’ya geldikten sonra bitirenlerin
üniversiteye devam etme oranları bir hayli düşük olmasına karşın son on yılda artış göstermiştir.
Daha ayrıntılı bilgi için bk. (Aydıngün ve Asker, 2012, s. 178-185).
Ukrayna Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti’nin, 2007 yılında, 82 yerleşim yerinde yaptığı nüfus sayımına göre
Ukrayna’da yaşayan Ahıska Türklerinin sayısı 8.707’dir. Ayrıntılı bilgi için bk. (Rasulov, 2015, s. 243).
3 Mülakat, Kiev (Ukrayna), Temmuz 2011.
1
2
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Bu durum, elbette ekonomik koşullarla ilintilidir. Çünkü Ahıska Türklerinin Özbekistan’daki son
yıllarında maddi durumlarının iyi olmasına koşut olarak üniversiteye gitme oranı da yüksekti.
Ukrayna’ya geldiklerinde ve izleyen on yılda, Sovyetlerin dağılma döneminde ve bağımsız
Ukrayna’nın ilk dönemlerinde ekonominin çökmesi, Ahıska Türklerinin de eğitime verdikleri
önemin azalmasına neden oldu. Son yıllarda, Ukrayna ekonomisinin iyileşmesi ve yeni iş
olanaklarının ortaya çıkması, Ahıska Türklerinin üniversiteye gitme oranını da yükseltmiştir.
Ancak bu, onların farklı iş kollarında ya da üniversitedeki meslek alanlarıyla ilgili işlerde
çalıştıkları anlamına gelmemektedir. Üniversiteyi de zorunlu eğitimi de bitiren erkeklerin büyük
çoğunluğu tarım sektöründe çalışmaktadırlar. Kırsal kesimde yaşayan kız çocuklarının ezici
çoğunluğu ise ortaokuldan sonra eğitim hayatlarını sonlandırmakta, çok azı liseye ve üniversiteye
gitmektedir (Rasulov, 2014, s. 244; Malynovska, 2014, s. 256)
Eğitimin yanı sıra bir başka sorun da vatandaşlıktır. Aslında, Rusya’ya –özellikle
Krasnodar’a- yerleşen Ahıska Türkleriyle karşılaştırıldığında, Ukrayna’daki Ahıska Türklerinin
vatandaşlık almada sistematik engellerle karşılaştıkları söylenemez. Ağustos 1991’e kadar
gelenler doğrudan vatandaşlık hakkına sahip olmuşlar, bu tarihten sonra gelen akrabalar da aynı
haktan yararlanabilmişlerdir. Az bir oranda olsa da -%5 olduğu tahmin edilmektedir- bazı Ahıska
Türklerinin hâlâ vatandaşlığı alamamış olması, mülakatlarda önemli bir sorun olarak dile
getirilmiştir (Aydıngün, 2012, s. 281; Malynovska, 2007, s. 283).
Ahıska Türkleri, Ukrayna’ya kitlesel olarak yerleştikleri 1989’dan günümüze dek yerli
halkla –Ukrainlerle-4 önemli bir sorun yaşamamışlardır. Genel görünüm, Ahıska Türklerinin yerli
halkla iyi ilişkiler geliştirdikleri yönündedir. Eğitim ve okul, ilişkileri geliştiren etkenlerin başında
gelmektedir. Okulda çocuklar ve çocuklar nedeniyle anne babaların birçok okul etkinliğinde bir
araya gelmeleri ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır (Aydıngün, 2012, s. 282;
Malynovska, 2014, s. 257).
Yukarıda da belirtildiği gibi Ahıska Türkleri, ana dilini bilme, evde ve grup üyeleri arasında
ana dilinde konuşma yaygınlığı bakımından diğer Türk dilli halklara –örneğin Kırım Tatarlarınaoranla çok daha iyi durumdadırlar. Her ne kadar, özellikle gençler, bazı zorunluluklardan ötürü
toplumsal yaşamda Ukraince veya Rusçayı daha çok tercih etseler de ana dilini hiç konuşamayan
Ahıska Türkü çocuklara rastlamanın pek mümkün olmadığı, mülakatlarda ifade edilmiştir.
Yaşadıkları yerlerdeki özel Türk liselerine tam burslu, yarım burslu ya da burssuz giden
öğrenciler Türkçeyi daha iyi bilmekte, bu okullardan mezun olanların bir kısmı Türkiye’de
üniversitede okuyabilmektedirler. Kısaca, Ahıska Türkleri için ana dili kaybından söz etmek pek
mümkün değildir.
1989’da Özbekistan’daki olaylardan sonra Ukrayna’ya yerleş(tiril)en Ahıska Türklerinin
etnik ayrımcılığa maruz kaldıkları söylenemez. Orta yaş grubundakiler, özellikle de Ukrayna’da
doğan ya da küçük yaşlarda gelip burada büyüyen gençler kendi ifadeleriyle ‘kök’ salmış
durumdadırlar. Ahıska Türkleri, yaşadıkları yerlerde diğer halklarla ve yerel otoritelerle sıcak ve
yapıcı ilişkiler kurmuş, diğer halklarla şu ana dek etnik temelli bir gerilim yaşamamışlardır. Çok
uzun zamandır ana vatanlarından uzakta yaşamalarına karşın yüksek düzeyde sahip oldukları
etnik bilinç ve güçlü grup içi dayanışma, Ahıska Türklerinin dillerini ve kültürlerini
korumalarında önemli rol oynamıştır. Bundan hareketle, Ahıska Türklerinin asimile olduklarını
söylemek mümkün görünmemektedir (Malynovska, 2007: 286).

‘Ukrain’ terimi, Ukrayna ulusunun çoğunluğunu oluşturan etnik Ukrain halkının adıdır. ‘Ukraynalı’ teriminden ise
vatandaşlık bağıyla Ukrayna devletine bağlı olanlar anlaşılmalıdır.
4
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Ukrayna’daki Ahıska Türkleri arasında zaman zaman yükselen ana vatan Gürcistan’a
(Ahıska’ya) dönme ya da Türkiye’ye göç etme tartışmaları genç kuşaklarda pek yankı
bulmamaktadır. 2014’ten sonra bazı değişiklikler söz konusu olsa da kitlesel olarak Gürcistan’a
dönme ya da Türkiye’ye göç etme düşüncesi yaygın değildir ama Türkiye’den bazı konularda
beklentiler vardır. Ahıska Türkleri, Türkiye’nin -başta Ukrayna’daki Kırım Tatarları olmak üzereeski Sovyet coğrafyasındaki ülkelere yardım etmesini olumlu karşılamakla birlikte bu coğrafyada,
Türklerle aynı etnik kökenden olan ve kendilerini ‘Türk’ olarak tanımlayanların sadece kendileri
olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin Ahıska Türklerine bulundukları yerlerde sahip çıkması
gerektiğini, mülakatlarda sıklıkla dile getirmişlerdir (Aydıngün, 2012, s. 282).
Mart 2014’te Kırım’ın İlhakı ve Doğu Ukrayna’daki Çatışmalar
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan on beş yeni devlet; ekonomik,
sosyal, siyasi ve hatta coğrafi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Sovyetler Birliği’nin merkezî
yönetimi tarafından düzenlenen sınırlar ve etnik yapı, Birliğin batı ucunda yer alan Ukrayna
devletini -diğer on dört yeni bağımsız devlet gibi- oldukça zor durumda bırakmıştır. Uzun ve
örgütlü bir millî mücadele tarihine sahip Kırım Tatarlarının, Karadeniz’in en gergin noktalarından
birine, ana vatanları Kırım’a dönmeleri de -zaten yerlerine hiç oturmamış olan- taşları tekrar
yerinden oynatmıştır.
Bağımsızlığın ardından girilen süreçte ulus inşası için en önemli konulardan biri,
Ukrayna’yı ve onun kimliğini tanımlamaktı. 2004’teki Turuncu Devrim’i izleyen yıllardaki
gelişmeler ve Kasım 2013’teki Avro-Meydan (Euro-Maidan) olayları ile tüm dünyanın dikkatini
üzerine çeken Ukrayna, iç karışıklıklar ve sürekli değişen dengeler arasında zorlu bir dönüşüm
süreci yaşamaktadır. Bu sürecin en başından itibaren Kırım içerisinde ‘köklü halk’ olarak
tanınmak isteyen, millî ve kültürel haklarını örgütlü bir yapıyla talep eden Kırım Tatarları,
Ukrayna’nın bütünleşme sürecinde her zaman özel ve gergin bir konu olarak kabul edilmiştir.
Kırım, Sovyet döneminde Ukrayna’ya verilmişse de Rusya için stratejik önemi tarih boyunca
değişmemiştir. Kırım’ın Rusya Federasyonu için önemi, Şubat 2014’te, Kırım’ın Rusya
Federasyonu tarafından işgali ve ilhakı ile –tıpkı 1783 işgalinde olduğu gibi- açıkça görülmüştür.
Yanukoviç yönetiminin, Vilnius’taki AB Doğu Ortaklığı Zirvesi’nden bir hafta önce, “AB
Ortaklık Anlaşması” hazırlıklarını yürüten komisyonun çalışmalarını dondurması ve tutuklu
bulunan eski Başbakan Yulia Timoşenko’nun serbest bırakılmasını sağlayacak tasarıyı
reddettiğini açıklaması üzerine, 21 Kasım 2013’te, başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli
şehirlerinde protesto gösterileri başlamıştır.5 Yanukoviç, sadece AB Ortaklık Anlaşmasını
imzalamayacağını ilan etmekle kalmamış, aynı zamanda Rusya Federasyonu ile -ucuz doğal gaz
alımı, Rusya’ya olan doğal gaz borcunun silinmesi, çeşitli hibeler, üç milyar dolar kredi ve
Rusya’nın Ukrayna’dan devlet tahvili satın almasını içeren- toplam on beş milyar dolarlık bir
anlaşma imzalamıştır.6 Bu anlaşma, sürmekte olan protestoların şiddetini daha da arttırmış; sadece
Kiev’de Avro-Meydan (Euro-Maidan) olaylarında 100’den fazla insan ölmüş, yüzlerce kişi de
yaralanmıştır.7 Ölümlerin ve yaralıların sayısının giderek artmasına karşın protestoların
durmaması ve iç ve dış yoğun baskılar sonucunda Ukrayna Parlamentosu (Ukr. Verkhovna Rada),
(2013, 21 Kasım). Timoşenko’ya özgürlük kararı yine çıkmadı. [Çevrim-içi: http://aa.com.tr/tr/dunya/timosenkoyaozgurluk-karari-yine-cikmadi/202750], Erişim tarihi: 09.03.2017.
6
(2013,
19
Aralık).
Yanukoviç
Rusya
ile
anlaşmayı
savundu.
[Çevrim-içi:
http://www.aljazeera.com.tr/haber/yanukovic-rusya-ile-anlasmayi-savundu-0], Erişim tarihi: 09.03.2017.
7
(2015,
20
Şubat).
Ukrayna
lideri
Rusya’yı
Maidan’da
katliamla
suçladı.
[Çevrim-içi:
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/02/150220_rusya_ukrayna_update], Erişim tarihi: 09.03.2017.
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22 Şubat 2014’te, Viktor Yanukoviç’in azledilmesi ve 25 Mayıs’ta başkanlık seçimi yapılması
kararını almıştır. 8
Gelişmeleri çok yakından takip eden Rusya, Yanukoviç’in görevden uzaklaştırılmasını
yakın çevresine ve buradaki çıkarlarını tehdit eden bir girişim olarak algılamıştır. Bir başka
anlatımla, Rusya, Ukrayna Parlamentosu’nun kararını darbe olarak nitelendirmiş; bu durumun,
Ukrayna’nın doğusunda ve Kırım’da yaşayan Ruslara yönelik bir tehdit oluşturduğunu ileri
sürerek, bir taraftan Donetsk ve Luhansk’ta Rusya yanlısı grupları harekete geçirmiş, diğer
taraftan da Kırım’ı işgal etmenin hazırlıklarına başlamıştır. Yakın çevresindeki dış Rusları ve
haklarını korumayı öncelikli amaç olarak belirlemiş olan Rusya, Kırım’da çoğunluğu oluşturan
Rusları gerekçe göstererek, 27 Şubat 2014’te, Ukrayna’ya bağlı olan Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni
işgal etmiştir. Kırım’da 16 Mart 2014 tarihinde, Rus birliklerinin denetiminde, uluslararası
hukuka aykırı olarak -Kırım Tatarları ve Ukrainlerin boykotu altında- gerçekleştirilen
referandumda Rusya’ya bağlanma kararı çıkmıştır. Rusya’nın 17 Mart’ta referandumun
sonuçlarını tanıması, 18 Mart’ta da Kremlin’de, Kırım’ın ve Sivastopol’ün Rusya’ya
bağlanmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasıyla Rusya’nın Kırım’ı işgali ilhaka dönüşmüştür
(Saraçlı, 2015, s. 71).
Ahıska Türklerinin 2015’ten İtibaren Türkiye’ye İskânlı Göçleri ve Yaşadıkları
Yerlere Uyum Süreci
Rusya’nın Şubat 2014’te Kırım’ı işgalini takiben, 16 Mart 2014’te yapılan referandumun
ardından Kırım’ın Rusya Federasyonu’na iltihakından sonra, Mayıs 2014’te, Ukrayna’nın
doğusunda -özellikle Donetsk ve Luhansk bölgelerinde- ayrılıkçı Rusların başlattığı silahlı
çatışmalar bölgede yaşayan Ahıska Türklerinin yaşamlarını tehdit etmeye başlamıştır. 9
Çatışmalar sırasında birçok Ahıska Türkü evlerini ve topraklarını terk ederek çatışma dışı
bölgelerdeki akrabalarının yanlarına sığınmak zorunda kalmıştır.10 Çatışma bölgesindeki Ahıska
Türkleri, Ukrayna Vatan Cemiyeti ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) yetkilileri
aracılığıyla T.C. Cumhurbaşkanından Türkiye’ye tahliyelerini talep etmişlerdir. Bu talep olumlu
karşılanmış, çatışma bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinden Türkiye’ye gelmek isteyenlerden
-en zor durumda olanlardan başlamak üzere- 2.7.1992 tarihli ve 3835 sayılı Kanunun birinci
maddesine dayanılarak, 677 ailenin iskânlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi, Bakanlar
Kurulu’nca 27.4.2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 11 25 Aralık 2015-18 Kasım 2016 tarihleri
(2014,
22
Şubat).
Ukrayna:
Meclis
Yanukoviç’i
azletti.
[Çevrim-içi:
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/02/140222_ukrayna_azil.shtml], Erişim tarihi: 09.03.2017.
9 Çatışmaların başladığı ilk günlerde, Slavyansk’ta yaşayan yedi yüz Ahıska Türkü aile, evlerini terk ederek Herson,
Rostov ve Krasnodar (Rusya Federasyonu), Azerbaycan ve Türkiye’deki yakınlarının yanlarına sığınmış, maddi
olanaksızlıklardan ötürü güvenli yerlere gidemeyen Ahıska Türkleri evlerinin bodrumlarında yaşamışlardır (2014, 29
Mayıs). Ukrayna’da Ahıska Türkleri evlerini terk ediyor. [Çevrim-içi: http://aa.com.tr/tr/dunya/ukraynada-ahiskaturkleri-evlerini-terk-ediyor/155507], Erişim tarihi: 11.03.2017.
10 Çatışmaların yoğunlaştığı ağustos ayında yaklaşık yirmi aile, Slavyansk’tan kendi olanaklarıyla Bursa’nın İnegöl
ilçesindeki akrabalarının yanına sığınmıştır. (2014, Ağustos 21). Ahıska Türkleri Ukrayna’da ölümden kaçıp
Türkiye’ye sığınıyor. [Çevrim-içi: http://www.milliyet.com.tr/ahiska-turkleri-ukrayna-da-olumden-kacip-bursayerelhaber-347028/], Erişim tarihi: 11.03.2017. Bursa, İstanbul ve İzmir’e de gelenler vardır. Kendi olanaklarıyla
Türkiye’ye gelenlerden yüz üç kişi daha sonra ilgili Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Üzümlü’de iskân edilmiştir (Orhan
ve Coşkun, 2016, s. 44).
11 Bakanlar Kurulunun 2015/7668 sayılı kararı, 17.05.2015 tarihli ve 29358 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Resmî Gazetedeki karar metni şöyledir: Ukrayna’da özellikle çatışmaların olduğu ve halen riskli bölgelerde bulunan
Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2015
yılında 677 ailenin iskânlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi; Dışişleri Bakanlığının 20.4.2015 tarihli ve
7766471 sayılı yazısı üzerine, 2.7.1992 tarihli ve 3835 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
27.4.2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
8
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arasında, dört kafile hâlinde, toplam 2.252 Ahıska Türkü, Erzincan’ın Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat
ilçelerinde iskân edilmiştir. 12
DATÜB yetkilileri, Türkiye’ye getirilecek Ahıska Türklerinin iskân edilecekleri yerler
olarak -Ahıska’ya yakın olması nedeniyle- yukarı Ahıska diye de adlandırılan ve hâlen Ahıska
kökenli birçok insanın yaşadığı Posof, Hanak, Ardahan ve Kars’a yerleştirilmeleri gerektiğini dile
getirmişler ve bu konuda yazılı başvurularda da bulunmuşlardır. Bölge milletvekilleri ve yerel
yöneticiler de DATÜB’ün bu isteğini desteklemişlerdir. Göçten sorumlu Komisyon, Posof ve
Ardahan’da hazır konut olmaması, konutların inşasının zaman alacak olması ve ateş altındaki
insanların bir an önce çatışma bölgelerinden Türkiye’ye getirilebilmeleri için üç yüz aileyi Kars’ta
hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirme kararı almıştır. Ancak daha sonra hem alınan karar
değiştirilerek, yetmiş iki ailenin Bitlis’in Ahlat ilçesine yerleştirilme kararı alınmış hem de hazır
olduğu söylenen konutların tamamlanması yedi ayı bulmuştur. Bu durum, özellikle DATÜB
yetkilileri ve göç eden Ahıska Türklerinde hayal kırıklığı yaratmıştır. 13
Yer seçimiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılmasına karşın bunda siyasi ve ideolojik
nedenler aramak doğru değildir. 14 Daha önce alınan kararların değiştirilmesindeki en önemli
etken, Üzümlü’de boş bulunan TOKİ konutlarıdır. Bir başka anlatımla, nihai yer seçimi kararının
tamamen pratik nedenlerden dolayı alındığını söylemek mümkündür. Yine de böyle bir kararın
alınmasında konut tek başına bir ölçüt olmamalı, bununla birlikte sosyal, ekonomik (iş gücü
piyasası, emek yoğun işlerin ağırlığı, vb.) ve kültürel ölçütler de dikkate alınmalıdır. Belki de
dikkate alınması gereken en önemli ölçüt, göçmenlerin iskân ettirilecekleri yerin nüfusu
olmalıdır. Yaklaşık yedi bin nüfuslu bir ilçe merkezine nüfusun yarısı kadar insanın bir anda
yerleştirilmesinin şüphesiz yol açacağı bazı sorunlar olacaktır (Akpınar, 2016, s. 341).
Üzümlü’ye yerleşen Ahıska Türkleri, Ukrayna’dayken daha çok küçük zanaatlarla, atölye
tipi işçilikle ve tarımla uğraşmaktaydılar. Gelenlerin arasında doktor, hemşire, avukat, mühendis,
öğretmen, terzi, kaynakçı, şoför, makinist, tamirci vb. mesleklere sahip olanlar da vardır (Orhan
ve Coşkun, 2016, s. 45). Göçmenlerin bir kısmı Üzümlü’de ve Erzincan’da meslekleriyle ilgili
işlerde çalışabilirken büyük bölümü daha vasıfsız işlerde çalışmaktadır. İŞKUR’un üç yüz kişiye
iş olanağı sağlanmasına karşın istihdam sorunu tam olarak çözülememiştir ve kısa vadede
çözülecek gibi görünmemektedir (Akpınar, 2016, s. 339).
Ahıska Türklerinin çözmek zorunda oldukları en önemli sorunları Ukrayna’da bıraktıkları
mülkleridir. Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz varlıklarının büyük bir kısmını geride bırakarak
25 Aralık 2015-18 Kasım 2016 tarihleri arasında, toplam 502 aile, 2.252 kişinin göçü gerçekleştirilmiştir. 430 aile,
1981 kişi Üzümlü’ye; 72 aile, 271 kişi Ahlat’a yerleştirilmiştir. 219 aile, 949 kişiden oluşan son grubun iskânlı göçünün
Ramazan Bayramından sonra gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu
Kassanov, Bakanlar Kurulu kararında sadece çatışma bölgelerindeki Ahıska Türklerinin Türkiye’ye iskânlı göçlerinin
kabul edileceğinin kararlaştırıldığını, göç edeceklerin adlarının belli olduğunu, Ukrayna’dan ilk kafilenin yola çıkacağı
sırada çatışma bölgesi dışında başka bir bölgede yaşayan ve adları Bakanlar Kurulu kararında yer almayan otuz ailenin
de uçağa binmek istediğini, bu isteğin geri çevrilmemesi ve otuz ailenin de Türkiye’ye getirilmesi için Göç İdaresi
yetkilileri ve Başbakan ile gece yarısından sonra görüşerek onların da Türkiye’ye getirilmesini sağladıklarını ve bu
insanların adlarının daha sonra listeye eklendiğini, kendisiyle yapılan bir röportajda anlatmıştır. Video için bk. [Çevrimiçi: http://www.datub.eu/video-galeri.html], Erişim tarihi: 11.03.2017.
13 Ahıska Türkleri için Posof ve Ardahan’ın önemi hakkında bk. Özkoşar, B. (2016, 11 Ocak). Ahıskalıların kaderi mi
bunları yaşamak? [Çevrim-içi: http://www.posofsnrgazetesi.com/ahiskalilarin-kaderi-mi-bunlari-yasamak.html],
Erişim tarihi: 12.03.2017.
14 Üzümlü’ye yerleşen Ahıska Türkleri, Türkiye’ye göç etmeye karar verdiklerinde, Ukrayna’daki bazı Ahıska
Türklerinin, Türkiye’ye göç edeceklerin yerleştirilecekleri yerlerin dağın dibi olduğunu ve teröristlerin bulunduğunu
söylediklerini ifade etmişlerdir. Bilgehan, Z. (2016, 12 Haziran). Ukrayna’dan Van gölü kıyısına: Yeni Ahıska Ahlat.
[Çevrim-içi: http://www.hurriyet.com.tr/ukraynadan-van-golu-kiyisina-yeni-ahiska-ahlat-40116688], Erişim tarihi:
15.03.2017.
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gelmişlerdir. Küçük ve büyükbaş hayvanlarıyla otomobillerini yakınlarına emanet etmişler,
evlerini ise kapatmışlardır. Ancak mülklerini emanet ettikleri yakınlarının bir kısmı da ileride
Türkiye’ye gelmeyi planladığından malların çok ucuza satılmasından başka seçenek
kalmamaktadır.
Çatışmalardan uzakta, ana vatan olarak gördükleri Türkiye’de yeni bir yaşama başlayan
Ahıska Türkleri -her ne kadar yerel halkla aynı dili, dini ve kültürü paylaşsalar da- iskân
edildikleri yerlerde bazı uyum sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. Bölgede gerçekleştirilen bazı
araştırmalar (Orhan ve Coşkun, 2016; Akpınar, 2016) ve Ahıska Türkleriyle yapılan röportajlar,15
Ahıska Türklerinin yerli halkla ilişkileri ile yerli halkın Ahıska Türklerini nasıl algıladığına ilişkin
önemli ipuçları vermekte, varolan uyum sorunlarının çok derin ve köklü olmadığını, orta ve uzun
vadede bunların aşılabileceğini göstermektedir.
Yapılan bir araştırma, Üzümlü halkının yarısının üç konuda, Ahıska Türkleri hakkında
olumsuz düşüncelere sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Orhan ve Coşkun, 2016, s. 45-47).
Araştırmaya katılanların yarısından fazlası, Ahıska Türklerinin, Ukrayna’daki durum normale
döndüğünde geri dönmeleri gerektiğini düşünmektedir. İkinci husus, gelenlerin sayısının artacak
olmasının olumlu karşılanmamasıdır. Üçüncü olarak da Ahıska Türkleriyle evliliklere –şimdiliksıcak bakılmamasıdır. Bu üç noktanın yanı sıra ilçenin geleneksel, emek yoğun ekonomik yapısı,
daha da önemlisi, istihdam koşullarının yetersizliği, olumsuz düşünceleri üreten bir diğer
etkendir. Yerli halkın iş bulmada karşılaştığı zorlukların Ahıska Türklerinin ilçeye yerleşmesiyle
daha da artacağına ilişkin yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Ancak diğer taraftan Ahıska
Türklerinin ilçenin ekonomisine bir canlılık getirdiği de düşünülmektedir.
Yaşam tarzı, kadınların giyim ve örtünme farklılığı, Ahıska Türkü kadınların çalışmak
istemeleri, dinî anlayış ve yaşama biçimindeki farklılıkların oluşturduğu kültürel farklılıklar alanı,
yerli halkla Ahıska Türkleri arasındaki uyum sorununu üreten etkenlerin başında gelmektedir.
Sovyet deneyimi kadının hemen her alanda çalışmasını teşvik eden bir deneyimdi. Kadının
çalışmasına yerli halkın ve Ahıska Türklerinin atfettiği farklı anlam bile tek başına yaşamı
algılamadaki farklılığı ortaya koymaktadır. Üzümlü’ye yerleşen Ahıska Türkü kadınların
çalışmak istemesi yerli halkın bir kısmı tarafından uygun görülmemektedir.
Bir başka farklılık, Ahıska Türkü kadınlarla yerli halkın kadınlarının giyim ve örtünme
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi Ahıska Türkleri muhafazakâr bir gruptur. Ahıska
Türkü kadınların giyim ve örtünme şekilleri geleneksel Türk yaşam biçiminin ürettiği çerçeveye
denk düşmektedir. Bir Ahıska Türkü kadın, kendisiyle yapılan bir görüşmede, yerli halkın,
kendilerinin giyim tarzlarını ve örtünme biçimlerini yeteri kadar kapalı olmadığı gerekçesiyle
eleştirdiklerini ifade etmiştir. 16
Ahıska Türklerinin önemli bir kısmı geleneksel İslam anlayışına uygun bir şekilde
yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak özellikle 1980’li yıllardan itibaren yaygınlaşan İslami
anlayışlar yer yer geleneksel İslam’ı dışlayabilmekte ve eleştirebilmektedir. Ukrayna’daki
Bilgehan, Z. (2016, 12 Haziran). Ukrayna’dan Van gölü kıyısına: Yeni Ahıska Ahlat. [Çevrim-içi:
http://www.hurriyet.com.tr/ukraynadan-van-golu-kiyisina-yeni-ahiska-ahlat-40116688], Erişim tarihi: 15.03.2017;
Starr, S. (December 31, 2016). Meskhetian Turks find shelter after decades of persecution. [Available online at:
http://www.irishtimes.com/news/world/europe/meskhetian-turks-find-shelter-after-decades-of-persecution1.2918694], Retrieved on March 25, 2017.
16 Ahıska Türkü kadınlara örtünme konusunda yöneltilen eleştiri genellikle şöyledir: “Burası Ukrayna değil, daha kapalı
giyinin.” Bir Ahıska Türkü kadın, kendisiyle röportaj yapan gazeteciye, bu eleştiri karşısında “Biz zaten kapalıyız, daha
nasıl kapanalım” şeklinde karşılık vermiştir. Bilgehan, Z. (2016, 12 Haziran). Ukrayna’dan Van gölü kıyısına: Yeni
Ahıska Ahlat. [Çevrim-içi: http://www.hurriyet.com.tr/ukraynadan-van-golu-kiyisina-yeni-ahiska-ahlat-40116688],
Erişim tarihi: 15.03.2017.
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gelişmeler de bu duruma iyi bir örnek oluşturmaktadır. Ukrayna’daki Ahıska Türkleri Özbekistan’daki durumun aksine- Hristiyan bir toplumda yaşıyor olmaları nedeniyle din ve
kültürlerini -özellikle dinlerini- koruma konusunda daha titiz davranmışlardır. Ancak Ahıska
Türkleri, Sovyet sonrası coğrafyanın tamamında olduğu gibi Ukrayna’da da bağımsızlıktan sonra
dinî canlanmadan ve dışarıdan bölgeye gelip kendi dinî anlayışlarını yaymaya çalışan gruplardan
etkilenmişlerdir. Özellikle Hristiyan çoğunluklu bölgelerde yaşayan ve dinî eğitim başta olmak
üzere dinî gereksinimleri karşılanamayan gruplar dış etkilere daha açık hâle gelmişlerdir. Haziran
2016’da, Herson bölgesinde -Novoalekseyevka ve Partizan’da- yaptığım gözlemler ve bazı
görüşmeler, bu bölgedeki Ahıska Türklerinin bir kısmının Habeşilerin İslam anlayışını
benimsediğini göstermiştir.17 Bu durumun, hem Ahıska Türkleri arasında bir gruplaşmaya neden
olduğu -gelenekselciler ve Habeşiler gibi- hem de Kırım Tatarları gibi diğer Müslüman gruplarla
ilişkileri etkilediği saptanmıştır. Bu İslam anlayışının yaygınlaşmasının Ahıska Türklerinin
kendilerini tanımlama biçimini de etkilemeye başladığı görülmüş, Türklük yerine Müslümanlığın
daha sık vurgulandığı anlaşılmıştır. Bu gelişmelerin, Ahıska Türklerini küresel İslami hareketlerin
parçası hâline getirmeye başladığı, birçok şeyi dönüştürdüğü gibi Ahıska Türklerinin kültürünü
de dönüştürdüğü, Ahıska Türkü kültürü ve geleneğiyle çelişen bir nitelik kazandığı söylenebilir.
Sonuç
On ayrı ülkede yaşamakta olan Ahıska Türklerinin tarihi sürgün ve zorunlu göçlerle bilinen
bir tarihtir. Neredeyse iki ya da üç kuşak içinde ya bir sürgüne ya da zorunlu bir göçe maruz
kalmaları, beraberinde ailelerin ve akrabaların değişik ülkelere dağılmalarına yani
parçalanmalarına neden olmuştur. Bu parçalanmışlığın önümüzdeki yıllarda da devam edeceği
anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Ahıska Türklerinin Ukrayna’dan Üzümlü ve Ahlat’a iskânlı
göçleri varolan parçalanmışlığa bir yenisini eklemiştir. Bu yeni göçle yine aileler parçalanmış,
ailenin ve akrabaların bir kısmı geride bırakılmış, maddi kayıplar olmuş ve yeniden bir yaşam
kurmak zorunda kalınmıştır. Ahıska Türklerinin bu kez işi göreli de olsa daha kolaydır. Aynı dili
konuştukları, aynı kültüre sahip oldukları, aynı dine inanan insanların yaşadığı, hepsinden de
önemlisi ana vatan belledikleri Türkiye’de kuracaklardır yeni yaşamlarını. Geleneksel değerlere
sahip Üzümlü halkı ile kapalı toplum yapısının hüküm sürdüğü Ahıska Türklerinin nasıl bir
etkileşime gireceklerini ve kültürleşmenin olup olmayacağını zaman gösterecektir (Akpınar,
2016, s. 342).
İlk kafilenin Üzümlü’ye yerleşmesinin üzerinden henüz on altı ay geçmiştir. Çok çeşitli
düzeylerdeki her türlü uyum sorununa rağmen yerli halkın Ahıska Türklerinin varlığını büyük
oranda kabul ettiğini söylemek mümkün görünmektedir (Orhan ve Coşkun, 2016, s. 49). Ancak
parçalanmışlığın farklı yerlerde yaşayan Ahıska Türklerinin birbirleriyle olan bağlarını
koparmadığı ve onların ulusötesi bir topluluk hâline dönüştüğü görülmüştür (Aydıngün ve
Aydıngün, 2014). Üzümlü’ye yerleşen Ahıska Türklerinin de ayrıldıkları yakınları, akrabaları ve
diğer Ahıska Türkleriyle bağlarını sürdürdüklerini söyleyebiliriz.
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PSİKO-BİYOGRAFİK BİR ÇÖZÜMLEME: SÜRGÜN VE AHISKALI
TÜRKLER
АНАЛИЗ ПСИХО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ: ИЗГНАНИЕ И ТУРКИ AHISKALI
Rasim BAYRAKTAR*
Özet
Psiko-biyografi bir kişinin yaşam sürecinde aldığı kararların ve davranışların arkasındaki güdü ve
gerçeklerin aydınlatılmasıdır. Bu yöntem genellikle tarihteki önemli şahsiyetlerin biyografilerine uygulanır.
Analizi yapılan kişinin yaşantısıyla ilgili bilgiler günlük not, hatıra, mektup, söyleşi, makale, kitap gibi
kişiye ait her türlü yaşamsal anekdotlardan elde edilir. Amaç, kişinin yaşam-boyu tecrübelerinin bilişsel,
duyuşsal ve çevresel yönlerini göz önünde bulundurarak kişilik gelişiminin seyri analiz edilmeye
çalışılmaktadır.
Bu bağlamda çalışmamızda psikobiyografiyi bir topluluğun fertlerine veya topluluğun özüne
(tümüne) uyarlama denemesi olacaktır. Gurbetteki bir topluluğun-Ahıskalı Türklerin- biyografisi analiz
edilmeye çalışılacaktır. Halen farklı coğrafyalarda homojen toplumlarda yaşam mücadelesi veren Ahıskalı
Türklerin kendine has kimlik, meslek, aile özelliklerine açıklık getirilecektir. Kuşaklar arasında; başarılar,
bunalımlar, durgunluklar açısından bir karşılaştırma yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıskalı Türkler, Kuşaklar, Kimlik, Meslek, Aile
Pезюме
Психо-биография мотивы человека и разъяснить факты за решениями, принятыми в процессе
жизни и поведения. Этот метод обычно применяется к биографии важных людей в истории.
Информация о жизни человека, которые были проанализированы ежедневные заметки, дневники,
письма, речи, статьи, книги всех видов людей, таких, как получается из жизненных анекдотов. Цель
жизни многолетний опыт когнитивного человека, эмоциональные и экологические аспекты
изучаются, чтобы проанализировать ход развития личности, принимая во внимание.
В этом контексте в настоящем исследовании, психо-биографии членов сообщества или суть
сообщества (для всех) будет пытаться адаптироваться. Биография сообщества - Ахалцихские Турки, которые будут проанализированы за рубежом. Тем не менее изо всех сил, чтобы выжить в
однородном обществе в различных регионах Ахалцихские Турки уникальной идентичности, род
занятий, семейные характеристики будут разъяснены. между поколениями; успеха, депрессий,
спады термины cравнение будет сделано.
Ключевые слова: Ахалцихские Турки, поколение, идентичность, профессия, семья

Giriş
Bugün 500 bini aşkın nüfusuyla 9 farklı ülkede yaşam mücadelesi veren Ahıskalı Türklerle
ilgili başlıca sorunlar Vatansızlık, Dağınıklık, Can Güvenliği, Lidersizlik sorunlarıdır. Bu
sorunların sürgünden günümüze kadar var olagelmesi muhatapların faaliyetleri (yaptıklarıyapamadıkları) noktasında iyi analiz edilmemesidir. Yapılacak psikolojik, sosyolojik analizler
gurbette yaşanan faaliyet sürecini dönemler ve kuşaklar bağlamında iyi okuma fırsatı verecektir.
Bu bağlamda psiko-biyografik veya psiko-sosyal bir çözümleme gurbetteki Ahıskalı
Kuşaklar ve -1920-1944 doğumlu Sürgün Kuşağı; 1945- 1965 doğumlu Sovyet Dönemi Kuşağı;
1965-1980 doğumlu Geçiş Dönemi Kuşağı; 1980- Sonrası doğumlu Bağımsızlık Dönemi Kuşağıbu kuşaklara ait bireyler açısından önem arz etmektedir.
Psikoloji alanında Psikobiyografi bir kişinin yaşantısıyla ilgili edinilen bilgilerin kuramsal
psikolojik açıklamalar üzerinden analiz edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Buradaki amaç
*
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analizi yapılan kişinin aldığı kararların ve davranışların arkasındaki güdü ve gerçeklerin
aydınlatılmasıdır (Kaplan, 2009:107-126). Bunun için kişinin yaşantısıyla ilgili bilgiler -makale,
dergi, gazete, röportajlar, mektuplar, kişinin kendisine ait çalışmalar- kısacası kişiye ait tüm
yaşamsal anekdotlar irdelenmektedir. Bu yöntem genellikle tarihteki önemli şahsiyetlerin
biyografilerine uygulanarak bireyin gelişiminde, geçirmiş olduğu yaşam sürecindeki başarılar ve
başarısızlıklarda sosyal çevrenin etkinliğini karşılıklı etkileşimler çerçevesinde izah etmektedir
(Anderson, 2010: 77-97). Böylece tarihi şahsiyetlerin tecrübelerinin ve yaşantılarının daha iyi
anlaşılmasını ortaya koymaktadır.
Böyle bir çalışma geriye dönük incelemeye olanak verdiğinden burada ilk akla gelen
psikanalitik1 yönelimli kuramlardır. Bunlar Freud’un psikoseksüel2 gelişim kuramı ile Erikson’un
psikososyal gelişim kuramlarıdır.
Erikson’un psikososyal gelişim kuramı kişinin yaşam süresi boyunca sürekli bir kişilik
gelişiminden söz ederek Freud’un psikoseksüel gelişim kuramından ayrılır. Bu kuram bireyin
gelişimini yaşamın tümüne yayılmış sekiz evrede incelemektedir. Epigenetik 3 bir yaklaşıma sahip
olan psikosoyal gelişim kuramı gelişimin bilişsel, duyuşsal ve çevresel yönlerini de göz önünde
bulundurup söz konusu etkenler arasında bağlantılar kuran bir psikanaliz disiplin kuramıdır (Atak,
2011:163-213).
Erikson’un kuramında insanın bireysel yaşamının sekiz evreden oluştuğu görüşüne şöyle
açıklık getirir: Her evre/çağ, o döneme özgü temel bir çekirdek çatışmanın çözümünü içerir. Bu
çekirdek çatışma, benliğin ruhsal-toplumsal gelişme süreci içerisinde aşması gereken bir dönüm
noktası/bunalım olarak yer alır. Her çatışmanın biri olumlu, öteki olumsuz, karşıt iki ucu vardır.
Burada önemli olan olumlu niteliğin olumsuza karşı üstünlüklü oranıdır. İşte benliğin gelişme
evreleri, her bir evrede/çağda olumsuza karşı olumlu nitelikler biçiminde gelişim göstermektedir.
Bu karşılıklılık gelişim süreci şunlardır: 1) 0-1 yaş-güvensizliğe karşı güven, 2) 1-3 yaş-utanç ve
kuşkuya karşı özerklik, 3) 3-6 yaş-suçluluk duygusuna karşı insiyetif-girişim, 4) 7-11 yaş-aşağılık
duygusuna karşı beceriklilik, 5) 11-17 yaş-rol karışıklığına karşı kimlik, 6) 17-30 yaş-tecrit
olmaya karşı yakınlık, 7) 30-60 yaş-durgunluğa karşı üretkenlik, 8) 60+yaş- umutsuzluğa karşı
bütünlük evrelerinden geçerek kişilik gelişimi şekillenmektedir. Gelişim başlangıçta anne yada
onun yerine geçen yetişkinden başlayarak daha sonra aile, okul, şehir ve dünyadaki diğer insanlar
(karşılaştığı insanlar-içinde bulunduğu toplum) şeklinde bütünleşmektedir (Erikson, 1984: 1-41).
Psikanaliz: 1.Freud tarafından 19. Yüzyılın sonlarında ileri sürülen ve giderek yaygın kullanım alanı bulan; serbest
çağrışım, telkin ve aktarım yöntemiyle nevrozların iyileştirilmesi temeline dayanan psikolojik tedavi yöntemidir. 2.
Bireylerin ruh dünyasının çözümlenmesi, kişinin ruhsal dengesini bozduğu düşünülen sapma ve saplantıların ortaya
çıkarılması ve bunların tedavi edilmesine yönelik varsayımlar, teknikler ve bütünüdür. Psikiyatri: Nedenlerinin fiziksel
yada ruhsal kökenli olup olmadığına bakılmaksızın temel belirtileri psikolojik veya zihinsel olan hastalıkların teşhisi
ve tedavisi ile uğraşan tıp dalıdır. Ömer Demir-Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yayınlarıi, Ankara, 1997,
ss.186-187.
2 Psikoseksüel: Klasik psikanalizde cinselliğin ve buna bağlı olarak kişinin bebklikten erişkinliğe kadar olan
gelişiminin, biyolojik itkilerle çevre arasındaki etkileşim temelinde geçirdiği bir dizi evre. Fereud psikoseksüel gelişme
için beş evre öngörmüştür: oral, anal, fallik, gizlilik ve örgensel evreler. Nispeten sabit aralıklarla ulaşılan bu evrelerden
her birisinde cinsel enerji farklı ve o evreye özgü doyum kaynakları arar, vücudun farklı kısımları öncelik kazanır,
farklı çatışmalar ortaya çıkar, her evrenin kişilik üzerinde özgün bir etkisi olur. Selçık Duman, Psikoloji Sözlüğü, Bilim
Sanat Yayınları, Ankara, 2009, s.598
3 Epigenetik: E.Erikson’un, Özgün anlamıyla yunanca epi-üstünde, üstüne + genesis-köken; embriyonik gelişme
sürecinde, döllenen yumurtada genetik olarak belirlenmemiş olan yeni yapıların, parçaların mutasyon yolıyla
gelişebileceği teorisi. Gelişime katkıda bulunan gelişimsel etkenler, özellikle de gen-çevre etkileşimleri. Her bir gelişim
evresine özgü özelliklerin ortaya çıkması. Örneğin. E.Erikson’un insanın sekiz çağından her birisi için tanımladığı
farklı hedefler ve riskler. Her bir gelişim evresinin, normal gelişimin devam edebilmesi için başarıyla çözümlenmesi
gereken krizlerle veya meydan okumalarla tanımlanmasını öngörmesi açısından yaşam döngüsü teorisi. Selçık Duman,
Psikoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yayınları, Ankara, 2009, s.255.
1
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Erikson, bir-birine binişikli bir şekilde devam eden sekiz evrenin her birine özgü birey
tarafından çözülmesi gereken çatışma ve krizlerin olduğunu ve bireyin bu çatışma ve krizlerle baş
edebileceği ölçüde sağlıklı bir kişilik geliştirebileceğini savunur (Özdemir, Özdemir, Kadak ve
Nasıroğlu, 2012:566-589). Dönemsel çatışma ve krizler bir felaket değildir, bireyin potansiyelinin
genişlemesi ve kırılganlığının artmasıyla kendisini gösteren bir dönüm noktasıdır (Santrock,
2011: 23). Kurama göre hiyerarşik bir sıra izleyen gelişim evrelerindeki çatışmalar çözülmediği
taktirde daha sonraki evrelerde yeniden yaşanarak veya ilerleyen evrelerden her hangi birine
taşınarak çözülebilmektedir. Böylece Erikson, kuramında(Freud’un determinist yaklaşımından
ayrılarak) insanların geçmişteki hatalarını hayatlarının ilerleyen dönemlerinde yeniden telafi
edebileceklerini savunmaktadır (Bacanlı, 2000: 89).
İşte bu noktada çalışmamızın asıl temasını oluşturan gurbetteki Ahıskalı Kuşakların
geçirdikleri dönemsel krizlerin çözümündeki başarılı veya başarısızlıkları irdelenmelidir. İlk
kuşağın çözemediği krizler veya çatışmalar ikinci kuşak tarafından iyi analiz edilmeli ve telafi
edilmelidir. Bu hususa sürgün kuşağının başarıları ve başarısızlıkları açısından açıklık getirelim:
1920-1944 Doğumlu Sürgün Kuşağı: Bugün %10’luk kısmı hayatta kalan bu kuşağın aile
yapısını düşünecek olursak dönemin en parçalanmış aile fertlerinden ibaret olduğunu görürüz.
Şöyle ki, aile bireyleri içinde Stalin’in represia, kulak, ukaz gibi siyasi sürgün kararlarına tabi
tutulanlar, ikinci dünya savaşına askere alınanlar, Türkistan bozkırlarına sürgüne gönderilenler,
tanımadıkları bir coğrafyaya atılmaları, tanımadıkları insanlarla karşılaşmaları, atıldıkları bu
yerlerde askeri rejime tabi tutulmaları, bu yerlerde açlık, sefalete maruz kalmaları v.s…, yaşamın
her türlü cefasını gören parçalanmış birer aile fertleri. 4
Beklenmedik bir sürgün şoku yaşayan ve tanımadıkları bir coğrafyada ve yine
tanımadıkları bir toplulukla karşılaşan bu kuşak her türlü zorlu yaşam koşullarına, zorlu çatışma
ve krizlere rağmen tüm zorluklara göğüs gerebilmiştir. Psikososyal gelişim sürecinde yaşanan
evreleri yeniden yaşamışlardır. Her bir fert iç dünyasında güvensizlik-utanç-kuşku-suçlulukaşağılık-karışıklık-yalnızlık-durgunluk-umutsuzluk evrelerini yeniden yaşamıştır.
Bu yaşanan çatışma ve krizler karşısında güven, girişim, beceri, yakınlık, üretkenlik, uyum,
rol, kimlik, bütünlük kazanımlarını yeniden üretebilmiştir. Bulunduğu toplum içinde yeni
ilişkilere açık uyumlu bir kimlikle rol alma, varlık gösterme, kendini hissettirme-kabulettirme
evrelerini-krizlerini çözümleme noktasında başarılı olmuştur.
*Toprağı işleyerek ata mesleğini yeniden icra etmiştir.
*Evlilik yaparak aile özelliğini korumuştur.
*Etnik kimliğini, din kimliğini, kültürel kimliğini toplumda hissettirmiştir. Toplumda rol
alarak benlik bütünlüğünü korumuştur.
*1956 sonrası vatana dönüş davası için bir araya gelebilmiş,
*Ahıska Vatan Cemiyeti çatısı altında davaya kenetlenebilmiş,
*Sovyetlerin halklara tanıdığı sınırlı haklar çerçevesinde kimliğine ve davasına sahip
çıkabilmiş,
*Moskova ve Tiflis makamlarına taleplerini ulaştırmakta çaba sarf-etmiş,
Rasim Bayraktar, Eski Sovyetlerde Türk Kimliği, Berikan Yayınları, Anakara, 2014, 2. Baskı, ss.87-99; Hayri Erten,
Diasporada Dini Yaşamak: Azerbaycan Ahıska Türkleri Örneği, Palet Yayınları, Konya, 2014, ss.51-57; Seyfeddin
Buntürk, Sovyet Döneminde Vatana Dönüş Süreci, Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları, (Edt:
R. Bayraktar), Astana Yayınları, Ankara, 2015,ss.135-149.
4
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*Vatana olan bağlılıklarını sonraki kuşağa (kendi evlatlarına) aktarabilmişlerdir.
Bütün bu başarılı duruşlar yerine tamamen farklı tam-tersi bir insan profili ile
karşılaşılabilirdi!
İkinci dünya savaşı dönemi şartları göz önünde bulundurularak söz konusu kuşağın
psikolojik yapısı, ekonomik imkânları, eğitim seviyesi ve kendilerine sunulan sosyal haklar
çerçevesinde değerlendirildiğinde çatışma ve krizlere karşı beklenenden başarılı bir duruş
sergilemişlerdir.
1945- 1965 doğumlu Sovyet Dönemi Kuşağı: Bu kuşak bir önceki kuşağın aile fertlerinin
evlatlarıdır. Sovyet döneminde doğmuş, eğitim görmüş, askerlik yapmış, düzenli iş disiplini
benimsemiş bir aile yapısına sahiptir.
Bu neslin hayata tutunma ve vatana dönüş davasına kenetlenmeleri önceki nesle göre bir
nebze daha kolay olmuştur. Ailelerin büyük çoğunluğunda anne-baba kaybı, kardeş kaybı, açlıksefalet gibi parçalanmış duygular yok… Sovyetlerin kendilerine sunduğu eğitim, ekonomik,
sosyal haklarından faydalanmış birer Sovyet vatandaşıdırlar. 5
Hayata tutunmada büyük ölçüde zorluk yaşamayan bu kuşak vatan dönüş konusunda
atalarından aldıkları mirası kararlılıkla sürdürmüşlerdir. Bulundukları ülkelerde Ahıska Vatan
Cemiyeti çatısı altında birleşerek ülke temsilcileri aralarında koordineli çalışmalar yapmışlardır.
Moskova ve Tiflis makamlarıyla görüşmeler yapmış, taleplerini yazılı olarak bildirmişlerdir.
Yapılan görüşmeler ve talepler Vatan Cemiyeti temsilciliği inisiyatifinde yapılmış fakat
arzu edilen başarı sağlanamamıştır. Bunun nedenleri; Dava!
*Ülke -Azerbaycan-Özbekistan-Kırgızistan-Kazakistan- makamlarının yetkili ağızlarından
Moskova ve Tiflis meclisinde dile getirilebilirdi;
*Sovyetlerin ulusal hukuk sisteminde halklara tanınan haklar çerçevesinde konu
müzakereye açılabilirdi;
*Hak ihlali davası iade-i itibar davaları açılabilirdi;
*Kafkaslardan ve Kırımdan sürgün edilen azınlıklarla koordineli bir şekilde çalışmalar
yürütülebilirdi;
*Almanya sınırlarından sürgün edilen Polonya, Çek ve Slovakya halklarıyla birlikte
çalışmalar düşünülebilirdi;
Yukarıda zikir edilen sorunlar konusunda Sovyet Dönemi Kuşağı gerek ikili ilişkiler
gerekse ulusal hukuk alanında başarısız konumdadırlar. Bunları görmemiz ve iyi analiz etmemiz
gerekmektedir.
1965-1980 doğumlu Geçiş Dönemi Kuşağı: Bu kuşak Sovyet döneminde doğmuş
çocukluk ve gençlik döneminde ilk-orta eğitimini Sovyet sistemine göre almış bir nesildir. Diğer
nesle göre Sovyet iş disiplinini benimseyememiş, düzenli ekonomik refaha sahip olamamıştır.
Sovyetlerin dağılım sürecinde siyasi çalkantılar, ekonomik burhanların yaşandığı bir dönemde
hayata tutunma çabaları içinde olmuştur. Sovyet ulus devletlerin yıkıldığı ve yeniden kurulduğu
dönemde gerek ülkelerin refahı gerekse halkların refahı açısından büyük sıkıntılar yaşanmıştır.
Gurbetteki aileler için gerek aile refahı gerekse vatana dönüş davası açısından arzu edilen düzeyde

Daha geniş bilgi İçin bkz: İbrahim Gazigil, Karasevdam Türkiye-Ahıska Türklerinin Yeniden Doğuşu, Profil
Yayıncılık, Ankara, 2016.
5
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verimli olunamamıştır. Bu olumsuzlukların yanı sıra;
*Sovyetlerin dağılımı ile Vatana dönüş davası (kontrolsüz bir şekilde) ulusal bazdan
uluslararası platformlara taşınmıştır.6
*Konu ulusal hukuk sisteminde irdelenmeden uluslararası hukukta müzakereye açılmıştır.
*Konunun muhatapları açısından gurbetteki Ahıskalılıların ulusal ve uluslararası hukuk,
uluslararası ilişkiler, uluslararası siyaset, (sosyoloji, psikoloji, sosyal-psikoloji) alanlarındaki
eksiklikleri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.
*Ahıska Vatan Cemiyetinin otoriterliği, yetkinliği, temsili tartışmaya açılmıştır.
Hal böyle olunca da vatana dönüş davası sekteye uğramıştır. Aslında diğer kuşaklara göre
daha tecrübeli daha dinamik olan bu kuşaktan daha büyük başarılar beklenirdi. Fakat Sovyet
döneminden Bağımsız döneme geçiş sürecinde yaşananlar aydınlarımızı da olumsuz etkilemiştir
ki bu olumsuz süreç halen devam etmektedir.
1980- Sonrası doğumlu Bağımsızlık Dönemi Kuşağı: Bu kuşak günümüzde en genç, en
dinamik nesildir. Diğer nesillere göre eğitim-ekonomik ve sosyal haklar açısından daha şanslı
imkanlara sahip yaş grubudur. Ulusal ve uluslararası bazda sunulan eğitim ve burs imkânlarından
faydalanabilecek bir pozisyona sahiptir. Gerek hayata tutunma gerekse dava hususunda önceki
kuşakların olanaklarına göre daha avantajlı konumdadır.
Etkili bir çalışma için kendilerinden önceki kuşakların artılarını ve eksilerini görebilecek,
analiz süzgecinden geçirebilecek bir konuma sahiptirler. Dava konusunda verimli çıkarımlarda
bulunmaları için kendilerinden bir önceki kuşakla (Geçiş Dönemi Kuşağı) barışık, koordineli,
müzakereci ortamlarda bir araya gelmeli ve dava süreci ulusal ve uluslararası boyutlarda
irdelenmelidir. Sürgüne uğramış halkların temsilcileriyle ortak platformlarda müzakereler
yapmaları gerekmektedir. Gerek Kafkaslardan gerekse Almanya sınırlarından (Polonya-Slovak
ve Çek’ler) sürgüne gönderilen halkların kurum ve kuruluşlarıyla ortak zeminlerde buluşulması
elzemdir. Bu zikredilenlerin yapılabilmesi için her iki kuşağın(Geçiş Dönemi ve Bağımsız
Dönemi) bir-birine ihtiyacı vardır.
Öneriler:
3. Ve 4. Kuşakların Vatana dönüş davasında sorunların giderilmesi için daha etkin rol
alabilmeleri kaçınılmazdır. Bu bağlamda;
1. Sovyet dönemi kuşağın hukukçularına ulaşılması gerekmektedir. Sovyet ulusal hukuk
ile Bağımsız dönem ulus hukuk disiplinlerinde değişen ve değişmeyen ilkelerin irdelenmesi
elzemdir.
2. Sürgüne gönderilen Kafkas ve Kırım Halkalarından tecrübeli hukukçularla müzakereler
yapılmalı ve izlenecek hukuk süreç konusunda yol belirlenmelidir.
3. Ayrıca Sürgüne gönderilen Polonyalılıar, Çekler, Slovakyalılar ile uluslararası
platformlarda söz-fikir birliği desteklenmelidir.
4. Geçiş dönemi ve Bağımsız dönemi kuşağı arasında koordine sağlanmalıdır.
Akademisyenler ile müzakere ortamları oluşturulmalıdır.

Daha geniş bilgi için bkz: Mustafa Üren, Kimlik, Çıkar ve Jeopolitik Ekseninde Ahıska Türkleri Sorunu, Nobel
Yayınları, Ankara, 2016, ss. 232-283.
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5. Ahıska konusunda akademik çerçevede yapılan çalışmalar irdelenmeli, çıkarımlar
yapılmalı ve yeni çalışmalara yön verilmelidir.
6. Sürgünün edebiyat-şiir-roman boyutu çalışmalarına da ağırlık verilmelidir. Var olan
yayınlar desteklenmeli yenilere yön verilmelidir.
7. Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Tercümanlık Bölümlerinde eğitime ağırlık
verilmelidir.
8. Lisans-Yüksek lisans ve Doktora tez konularının belirlenmesinde hassasiyet
gösterilmelidir.
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NÜFUSUN SOSYAL VE EKONOMİK NİTELİKLERİ AÇISINDAN ÜZÜMLÜ
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AHISKA TURKS IN ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN) OF SOCIAL AND ECONOMIC
QUALITIES OF POPULATION
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Özet
Son yıllarda Doğu Avrupa ve Ortadoğu da yaşanan savaşlar ve siyasi problemler, Türkiye’yi de
yakından etkileyen sonuçlar doğurmuştur. Özelikle ülkemizin güney komşularında yaşanan savaşlar
nedeniyle üç milyondan fazla bir nüfus ülkemize sığınmak zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra Ukrayna’da
baş gösteren siyasi karışıklıklar ve çıkan iç savaş sebebiyle, savaş bölgesinde yaşayan Ahıska Türklerinin
bir kısmı da yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalmışlardır.
Ukrayna’daki savaştan kaçıp ülkemize sığınan Ahıska Türkleri çok çeşitli şehirlerde dağınık halde
yaşamakla birlikte, önemli bir kısmı Ahlat (Bitlis) ve Üzümlü (Erzincan) deki TOKİ tarafından inşa edilen
konutlara yerleştirilmişlerdir. Öyle ki bu tasarruftan sonra çeşitli illerde yaşayan Ahıska Türkleri de bu iki
ilçedeki konutlara yerleştirilmişlerdir.
Bu çalışmada Üzümlü (Erzincan) ye yerleştirilen ailelerin sosyal ve ekonomik profilleri incelenmiş,
Ahıska bölgesi Türklerinin, Üzümlü ilçesi ve Erzincan’a olan katkı potansiyelleri belirlenmeye
çalışılmıştır.
2016 yılı itibariyle Üzümlüye yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1200’ü geçmiştir. Çalışmamızda
Üzümlü ye yerleştirilen Ahıska Türkü nüfusunun sosyal ve ekonomik nitelikleri belirlenmiş ve uyum süreci
aşıldıktan sonra bu nüfusun, Üzümlü ‘nün sosyal yapısına ve ekonomisine önemli derecede katkı
sağlayacağı öngörülmüştür. Öyle ki bugün Üzümlü nüfusuna dâhil olan Ahıska Türkleri içerisinde;
öğretmen, doktor, hemşire, turizmci ve mühendis gibi önemli meslek gruplarından bireyler olmasının yanı
sıra, sayısı azımsanmayacak derece de zanaatkâr, tarım ve hayvancılık konusunda tecrübeli bireyler
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Zorunlu Göç, Erzincan, Üzümlü
Abstract
In recent years, wars and political problems in the Middle East, Eastern Europe and Turkey closely
affecting, respectively. Especially due to the ongoing war in the southern neighborhood of the country, has
been forced to take refuge in our country, has a population of more than three million. In addition, due to
the political turmoil in Ukraine and the resulting civil war that arose in a war zone have had to migrate from
their places of residence of Ahıska Turks who live a part.
The war in Ukraine, the Ahıska Turks who took refuge in the various cities scattered in our country
away from living together with a significant part of Ahlat (Bitlis) and grape (Erzincan) were placed in
dwellings built by Toki. After saving that, Ahıska Turks who live in various cities they are placed in the
housing in these two counties.
In this study, Üzümlü (Erzincan) are placed to the social and economic profiles of the families that
were examined, the region of Ahıska Turks has been studied to determine their potential to contribute with
township raisin and erzincan.
Exceeded 1,200 as of the number of Ahıska Turks placed grape in 2016. In our study, the Ahıska
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Turks eat Grape placed after it has been determined and the process of adaptation of the population social
and economic characteristics of the population, Üzümlü social structure and it is envisaged that will
significantly contribute to the economy. Today the Ahıska Turks population who is included in the grape;
teacher, doctor, nurse, tourism and individuals from professional groups such as engineers as well as a
substantial number of degrees are also important craftsmen, includes individuals experienced in the field
of agriculture and animal husbandry.
Keywords: Ahıska Turks, Forced Migration, Erzincan, Üzümlü

1. Giriş
Ortaçağ’da Türklerin Asya’dan göç etmesiyle bir Kıpçak yurdu haline geldiği bilinen
Ahıska, çeşitli toplumlar arasında el değiştirse de 1578 yılında Osmanlı Devleti’nin bölgeyi
(Çıldır Savaşı) ilhakıyla yeniden Türk hâkimiyetine girmiştir. 1828 Osmanlı-Rus savaşından
sonra 1829 Edirne Antlaşmasıyla, Ahıska, Ruslara savaş tazminatı olarak verilmiştir ve 1918
yılına kadar Rus hâkimiyetinde kalmıştır. 1918 de oto-determinasyon hakkından yararlanan
Ahıska Türkleri yeniden anavatanlarına kavuşmuşlardır. 1921 Moskova Antlaşması gereğince
Ahıska yeniden Ruslara bırakılmıştır (Bostan,1988).
1944 yılında II. Dünya savaşı sırasında mesnetsiz gerekçelerle Kafkasya’da yaşayan 13
farklı etnik gurupla birlikte Ahıska Türkleri de 14 Kasım 1944’te sürgün edilmişlerdir. Sürgünde
Kazakistan, Kırgızistan ve sonrasında Özbekistan’a yerleştirilmişlerdir. 1989’da Özbekistan’da
Fergana Olayları çıktıktan sonra tekrar Rusya’nın farklı bölgelerine sürgün edilmişlerdir
(Zeyrek,2001; Hasanoğlu, 2016).
1989’da Özbekistan’dan 200 bin Ahıskalı Türk, eski Sovyetler birliğindeki cumhuriyetlere,
Ukrayna, Çeçenistan gibi ülkelere dağılmışlardır (Zeyrek,2001). Türkiye de kapılarını açmış, ilk
olarak 30 ailenin 1993 yılında Iğdır’a yerleştirilmesiyle Ahıska Türklerinin anavatanlarına
dönüşleri başlamıştır (Alım vd, 2006). Ahıska bölgesi Türklerinin Türkiye’ye son göçleri 2015
yılından günümüze kadar olan dönemde gerçekleşmiştir.

Şekil 1. Üzümlü ve Erzincan’ın Lokasyonu ve Sayısal Yükseklik Modeli

Ukrayna’da 2007 yılı verilerine göre 1966 aileden oluşan yaklaşık 8000 Ahıska Türkü 11
yerleşim yerinde yaşamaktaydılar (Rasulov, 2014). Ukrayna’da 2014 yılında ortaya çıkan iç
karışıklıklar ve silahlı çatışmalar nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan Ahıska
Türkleri, DATÜB ve Türk hükümeti işbirliğiyle, ilk olarak 2015 yılı Aralık ayında, Erzincan’ın
Üzümlü ilçesine yerleştirilmeye başlanmıştır. Daha sonraki guruplar ise 2016 yılı Mart ve Nisan
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aylarında ilçeye yerleştirilmişlerdir. Son olarak Kasım 2016 da gelen gurup ile Üzümlü ‘ye (Şekil
1) yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1918 i bulmuştur. Bugün; Üzümlü ilçesine bağlı Yunus Emre
(186 aile), Geyikli (145 aile) ve Fatih (104 aile) mahallelerinde toplam 430 Ahıska Türkü aile
yaşamlarını idame ettirmektedirler (Göç İdaresi, 2017) (Foto 1-2).

Foto 1-2. Türkiye’ ye Getirilen Ahıska Türkleri Üzümlü sınırları İçerisinde, TOKİ tarafından İnşa Edilen
Modern Konutlara Yerleştirilmişlerdir (www.ensonhaber.com).

2. Çalışmanın Amacı
Mültecilerin statüsüne ilişkin “BM 1951 Sözleşmesi’ ne göre mülteci “ırkı, dini, milliyeti,
belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda
haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen
veya dönmek istemeyen kişi” dir (Url, 1). Mülteci ya da sığınmacı denildiğinde akla ilk gelen
düşünce; savunmasız, yardıma muhtaç ve vasıfsız bireylerden oluşan bir topluluk olmalarıdır.
Ahıska Türklerinin Türkiye’ye getirilmeleriyle, insanların aklında çevrelerinden ve ulusal
basından aldıkları sığ bilgiler çerçevesinde, bu gibi olumsuz fikirlerin doğduğu gözlemlenmiştir.
Erzincan Üniversitesi’nde, içinde bulunduğumuz bir ekip tarafından yapılan araştırmada
gözlemlerimiz ve edindiğimiz bilgiler dâhilinde aslında klasik sığınmacı görüntüsünden çok
uzakta, özellikle tarım ve hayvancılıkta oldukça becerikli bireylerin yanı sıra, doktordan
öğretmene, terziden oto tamircisine kadar oldukça geniş bir yelpazede meslek sahibi bir topluluk
ile görüşüyor olmamız dikkatimizi çekmiştir.
Bugün ülkemizde üç milyondan fazla sığınmacı çeşitli şehirlerde barınmaktadırlar.
Bunların önemli bir kısmını Suriyeli sığınmacılar (2.957.454 kişi) oluşturmaktadır. Ülkemize
gelen Ahıska Türklerinin sayısı ise Suriyeli sığınmacıların yalnızca % 0,06 sı kadardır. Her ne
kadar çeşitli sorunlar yaşansa da farklı bir milletten oluşan bir topluluğun bile zamanla, içinde
bulundukları topluma adapte olduğu gözlemlenebilir. Her şeyden önce Üzümlü ‘ye yerleştirilen
Ahıska Türkleri ile aynı dine mensup olmamız, hem de soydaş olmamız hasebiyle toplumsal
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uyumun çok daha kolay olacağını öngörmekteyiz. Memleketimiz içerisinde, farklı şehirlerden bir
araya gelen aileler arasında bile bazı durumlarda uyumsuzluklar yaşanırken, uzun yıllar farklı
dine mensup milletler tarafından baskı altında yaşamış soydaşlarımız ile birlikte yaşamaya
başladığımız ilk dönemlerde bir takım olumsuzlukların yaşanması son derece olağan bir
durumdur.
Ahıska Türklerinin toplumsal uyumunun gerçekleşmesiyle birlikte, aşağıda bir takım
verilerle belirtmeye çalıştığımız Ahıska Türklerinin bazı sosyal ve ekonomik niteliklerinin,
Üzümlü ve Erzincan’ın toplumsal ve ekonomik kalkınmasına yapacağı katkıları ortaya koymak,
çalışmamızın başlıca amacını oluşturmaktadır.
3. Bulgular
“Göç, nüfusun sürekli yaşama yerlerini, bireysel olarak ya da gruplar halinde terk ederek,
geçici veya devamlı yaşamak amacıyla, bir başka yere gitmesidir” (Doğanay ve Orhan, 2016).
Göçlerin siyasi ekonomik vb. birçok nedeni vardır ve öncelikli olarak zorunlu ve isteğe bağlı
göçler olarak ayrılırlar (Doğanay, 1991). Ukrayna’daki iç karışıklıklar ve savaş nedeniyle
ülkemize getirilen Ahıska Türklerinin durumu da zorunlu göçler sınıfında değerlendirilmiştir.
Diğer taraftan zorunlu göç, bireyin kendi iradesi ile katıldığı göçten, nedenleri ve özellikleri
bakımından ayrılmaktadır (Akkayan, 1979). Genellikle pek çok insan, savaş, çatışma, şiddet veya
doğal afetler ve kalkınma projeleri (barajlar vb) nedeniyle evinden ayrıldığında, bu durum yoğun
zorunlu göç hareketleri olarak ifade edilmektedir (Yüceşahin ve Özgür, 2006).
Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesiyle birlikte kaybedilen yerlerden Türk idaresi
altındaki bölgelere hem Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hem de Türkiye Cumhuriyeti
devleti kurulduktan sonra da Anadolu’ya yönelik göçler devam etmiştir. Bu nüfus hareketi siyasi
konjonktüre bağlı olarak zaman zaman önemli miktarlara ulaşmıştır (Tandoğan, 1998). Ahıska
Türklerinin Üzümlü ‘ye getirilmeye başlandığı 2015 Aralık ayından günümüze kadar olan
dönemde bunlardan biridir. Ahıska Türkleri, ilk etapta iki gurup halinde getirilmişlerdir. 2015
Aralık ayı ve 2016 Mart ayında getirilen birinci etap 151 aile ve 622 kişiden oluşmaktaydı. Nisan
2016 da ikinci etabın Türkiye’ye getirilmesiyle Üzümlü ‘ye yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı
1215 kişiye ulaşmıştır. Son olarak 17 Kasım 2016 tarihinde 703 Ahıska Türkünün Üzümlü ‘ye
yerleştirilmesiyle toplam kişi sayısı 1918 e ulaşmıştır.
Mart 2017 itibarıyla, Üzümlü ‘ye yerleştirilen nüfus sayısı 1918 i bulmuştur. Bu nüfus 435
aileden oluşmaktadır. Toplam nüfusun %48,85 ini kadın nüfus oluştururken, % 51.15 ini erkek
nüfus oluşturmaktadır ve bu durum Erzincan’ında içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nin
diğer illeri ile aynıdır (Başıbüyük, 2005). Nüfus oranı (100 kadına düşen erkek sayısı) ise %104.6
dır.
Üzümlü ‘ye yerleştirilen Ahıska Türklerinin hane halkı büyüklüğü 4,4 kişidir. Bu oran
Türkiye ortalamasının biraz üzerinde (3,6 kişi) Erzincan ili ortalama hane halkı büyüklüğünün ise
(5,0) altındadır.
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Şekil 2. Üzümlü ‘ye Yerleştirilen Ahıska Türklerinin Nüfus Piramidi

Üzümlü ‘ye yerleştirilen Ahıska Türklerinde bağımlı nüfus oranı % 38.01 dir (Şekil 2). Bu
oran ilk bakışta yüksekmiş gibi algılansa da istatistiki verilerden kaynaklanan yanılma göz önünde
bulundurulmalıdır. Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere bağımlı nüfus oranına 65 yaş ve
üzerindeki nüfus değil 60 yaş ve üzeri nüfus dâhil edilmiştir. Bu durum bağımlı nüfus oranını
arttırıcı etki yaratmıştır.
Yukarıdaki grafik incelendiğinde çalışma çağındaki nüfusun ise % 61,99 olduğu göze
çarpmaktadır. Bu oran Türkiye’nin sahip olduğu çalışma çağındaki nüfusa yakındır (%67,8 2014)(TUİK). Yöreye yerleştirilen Ahıska Türklerinin çalışma çağı nüfusunun fazla olması onlar
için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yeterli işgücü imkânları sağlandığı takdirde kendi
kendilerine bakabilecek durumadırlar. Bu sayede hem kamu yönetiminin üzerindeki mali yük
kalkmış olacak he de Erzincan’daki üretim ve hizmet sektörüne katkı sağlamış olacaklardır.
MESLEK
İŞGÜCÜ SAYISI
Doktor
8
Hemşire
18
Diş teknisyeni
3
Eczacı
5
Avukat
8
Öğretmen
10
Din hocası
7
Ziraat mühendisi
6
Elektrik mühendisi
4
İnşaat mühendisi
3
Bankacı
3
Muhasebeci
14
Turizmci
4
Veteriner
5
Vinç operatörü
8
Oto tamircisi
14
Kaynakçı
32
Aşçı
12
Terzi
27
Kuaför
15
İnşaat işçisi
14
Mobilyacı
8
Şoför
163
Toplam
391
Tablo 1. Üzümlü ‘deki Ahıska Türklerinin Meslek Dağılımı
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4. Tartışma ve Sonuç
Göstergeler incelendiğinde Üzümlü ‘ye yerleştirilen Ahıska Türklerinin demografik
özellikleri itibariyle Üzümlü merkez ilçeye ve Erzincan ilinin yapısına benzer özellikler
gösterdiği görülmüştür. Bu durum Ahıska Türklerinin Erzincan’a yerleştirilme kararının isabetli
bir karar olduğu kanaatini yaratmıştır. Ayrıca Üzümlü ‘de yaşayan Ahıska Türklerine yönelik
yapılan bir çalışmada onların da burada yaşamaktan memnuniyet duydukları vurgulanmıştır
(Orhan ve Coşkun, 2016). Şüphesiz bu durum uyum sürecinin hızlanmasına olumlu katkılar
sağlayacaktır.
Nüfusun işgücü durumu göz önüne alındığında Ahıska Türklerinin kendi kendilerine
yetecek bir potansiyele sahip oldukları görülmüştür. Sahip oldukları bu potansiyel işgücünün,
uyum süreci aşıldıktan sonra, istihdama katılmasıyla Üzümlü ve Erzincan’a büyük bir katkı
sağlayacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda işgücünün istihdama katılmasıyla birlikte uyum
sürecinin hızlanacağı kanaatini taşımaktayız.
Toplam nüfusun %20,3 ü kalifiye nüfustan oluşmaktadır. Üzümlü ‘de yaşayan Ahıska
Türklerinin meslek yapısı (Tablo1) incelendiğinde şoförlük mesleğine sahip bireylerin en fazla
sayıda olduğu görülür. Bunu kaynakçılık (32 kişi), terzilik (27 kişi) ve oto tamirciliği (14 kişi)
gibi hizmet sektörüne hitap eden bireylerin sayısı azımsanamayacak kadardır. Bununla birlikte
sağlık sektöründe istihdam edilebilecek bireylerin (doktor 8 kişi, hemşire 18 kişi) sayısı ön plana
çıkmaktadır. Her ne kadar hizmet sektöründe istihdam edilecek bireylerin rehabilite edilmesi çok
daha kolay olsa da, diploma denkliği vb. gerekli prosedürlerin aşılması ve dil probleminin
çözülmesiyle sağlık sektöründe istihdam edilecek bireylerin önlerinin açılması son derece
önemlidir.
Bilindiği üzere Erzincan ovasında, Erzincan’ın çevresindeki yerleşmelerin tarımsal
ihtiyacını büyük oranda karşılayacak üretim gerçekleştirilmektedir. Haliyle Erzincan’da tarımsal
üretimde tecrübeli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Üzümlü ‘ye yerleştirilen Ahıska Türklerinin
tarımsal üretimdeki tecrübe ve becerileri değerlendirildiği takdirde Tarımsal üretime büyük katkı
sağlaması öngörülmektedir.
Üzümlü ‘ye yerleştirilen Ahıska Türkleri ile yapılan mülakatlarda Ahıska halkının tarımsal
el becerisinin yüksek olduğu göze çarpmıştır. Mülakat sırasında bizlere, kamu yöneticilerinden
talepleri arasında tarımsal üretime katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Öte yandan Üzümlü
Kaymakamlığı’nın başlattığı sera projesi ile Ahıska Türklerinin tarımsal üretime entegrasyonu
başlatılmıştır. Bu olumlu gelişmenin hem Ahıska Türklerinin hem de Üzümlü halkının
kaynaşması ve birlikte üretime katkı sağlama bilincinin oluşması ve gelişmesinde önemli etkiler
sağlayacağı açıktır.
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AHISKA TÜRKLERİNİN CAVAHETYA BÖLGESİNE GÖÇ VE
ENTEGRASYONU SÜRECİNDE STK VE ERMENİ ETKİSİ
NGO AND ARMENIAN INFLUENCE IN THE PROCESSES OF MIGRATION AND
INTEGRATION OF THE MESKHETIAN (AHISKA) TURKS INTO THE JAVAKHETI
REGION
Yuliya BILETSKA*
Özet
Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takip eden dönemde az sayıda Ahıska Türkü Mesheti-Cavahetya
bölgesine dönmüştür. Gürcü toplumunda Ahıska Türklerine yönelik ön yargıların olduğu, hatta Cavahetya
bölgesindeki Ermenilerin Ahıska Türklerinin geri dönüşüne sıcak bakmadıkları, birçok Gürcü siyasetçi ve
araştırmacı tarafından dile getirilmektedir. Bu bağlamda dile getirilen bir diğer görüş ise Gürcü siyasi
elitinin Ermenileri bir bahane olarak kullandığı ve aslında Ahıska Türklerinin bölgeye geri dönüşüne
Gürcülerin sıcak bakmadığı doğrultusundadır. Bu bildiride, 2015 ve 2016 yıllarında Ahıska, Ahılkelek ve
Tiflis’te gerçekleştirilen saha araştırması verileri temel alınarak, Ahıska Türklerinin geri dönüşüne ilişkin
bölgedeki Ermenilerin ve Gürcülerin bakış açısı tartışılacaktır. Ayrıca, bu bölgeye geri dönenlerin
entegrasyonu konusunda STK’ların yürüttükleri çalışmalar incelenecektir. Araştırma verileri, STK
faaliyetlerinin devlet politikasına tam anlamıyla uygun bir şekilde yürütüldüğünü ve kimlik konusunda
izlenen politikanın da Ahıska Türkleri tarafından çeşitli nedenlerle kabul edildiğine işaret etmektedir. Bu
bildiride, Gürcülerin ve Ermenilerin Ahıska Türklerinin sürüldükleri topraklara geri dönüşlerine ilişkin
görüşleri ve yerel dinamiklerin Ahıska Türklerinin geri dönüşüne olan etkisi de kapsamlı bir şekilde analiz
edilecektir.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, Mesheti-Cavahetya, Gürcistan Ermenileri, kendi olanaklarıyla
geri dönüş.
Abstract
Following the dissolution of the Soviet Union, a small number of Meskhetian (Ahıska) Turks
returned to the Samtskhe-Javakheti region in Georgia, where, according to numerous Georgian politicians
and researchers, they have faced prejudices in Georgian society, and even from the Armenian community
in the Javakheti region. That said, there have been accusations that the Georgian political elite laid blame
on the Armenians to cover up the fact that Georgians are also unfavourably disposed to the return of
Meskhetian (Ahıska) Turks to the region. This paper discusses the viewpoints of Armenians and Georgians
in the region with regard to the return of Meskhetian (Ahıska) Turks, based on the findings of a field study
in Akhaltsikhe, Akhalkalaki and Tbilisi in 2015 and 2016. In addition, an examination will be made of the
studies carried out by NGOs on the integration processes of repatriated Meskhetian (Ahıska) Turks. The
research findings indicate that NGO activities have been carried out in a proper manner, and in full
compliance with state policy. The research data also indicates that the politics being followed on the identity
issue have been approved by Meskhetian (Ahıska) Turks for various reasons. In this report, the views of
the Georgians and Armenians on the return of the Meskhetian (Ahıska) Turks to the lands from which they
were exiled, and the impact of the local dynamics on the return of the Meskhetian (Ahıska) Turks, will be
analyzed comprehensively.
Keywords: Meskhetian (Ahıska) Turks, Samtskhe-Javakheti, Armenians of Georgia, selfrepatriation.

Giriş
Ahıska Türkleri, 1944’te Gürcistan SSC’nin beş bölgesinden1 sürgün edilmiş Türkçe
*
1

Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, İİBF, yuliyabiletska@karabuk.edu.tr
ПГКО № 6279сс «О переселении из пограничной полосы Грузинской ССР Ахалцихского, Адигенского,
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konuşan müslüman bir topluluktur. Sürgün edildikleri yerler günümüzdeki Samsthe-Cavahetya
(Mesheti-Cavahetya) bölgesinde (Gür. mkhare) olan Akhaltsikhe (Türkçe adı Ahıska), Adigeni
(Türkçe adı Adıgön), Aspinza, Akhalkalaki (Türkçe adı Ahılkelek), ve Ninotsminda (eski adıyla
Bogdanovka) adındaki beş ilçeye (Gür. munisipaliteti) denk gelmektedir. Sürgünden sonra
Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönmeleri yasaklanmıştır. Ancak, yasak olmasına rağmen
1956’dan itibaren2 vatana dönüş hareketleri başlamıştır. Gürcistan’a dönmeyi başaranların çoğu
mevcut devlet politikaları sonucunda ülkeyi terk etmeye zorlanmışlardır. 1989’daki Fergana
olaylarından sonra Ahıska Türkleri, Orta Asya’dan kaçıp Gürcistan’a yerleşmeye çalışmış ancak
devlet politikaları nedeniyle çoğu bunu başaramamış ve en yakın ülke olan Azerbaycan’a
yerleşmişlerdir3.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar geçen sürede Gürcistan’a 162 aile (840 kişi)
dönmeyi başarmıştır (Yunusov’dan aktaran Keskin, 2016, s.288). Bu ailelerin çoğu Gürcistan’ın
batısındaki İmereti ve Guriya bölgelerine yerleştirilmişlerdir (Триер, 2011, s.60). Ahıska
Türklerinin anavatan olarak gördüğü Meshetya bölgesine yerleşmelerine izin verilmemiştir.
2007’den sonra 2008 Geri Dönüş Yasasının prosedürlerini uygulamadan, kendi olanaklarıyla
(İng. self-repatriation) 60 ailenin geri dönüş yaptığı ve bunların 25’inin Ahıska’ya yerleştiği
bilgisi edinilmiştir4. Farklı kaynaklardan elde edilen verilere göre Samsthe-Cavahetya bölgesinde
yaklaşık 150 kişi yaşamaktadır5. Meshetya’ya geri dönmüş Ahıska Türkleri ağırlıklı olarak
Ahıska (şehir ve yakınındaki köyler) ve Adıgön (Abastumani Kasabası) munisipalitetisinde
yaşamaktadırlar. Bütün Gürcistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin sayısı kaynaklarda farklılık
göstermekteyse de yaklaşık 550 kişi yaşamaktadır6. Birçok araştırmacı Gürcistan’ın uyguladığı
Geri Dönüş Yasasının uygulamada başarısız olduğunu iddia etmektedir (Keskin vd, 2016) 7. Şu
anda Gürcistan’daki geri dönen kişiler kendi olanaklarıyla dönenlerdir (İng. self-repatriants).
Bu araştırmanın amacı, Ahıska Türklerinin Meshetya bölgesine geri dönüşüne ilişkin o
bölgede yaşayan Gürcülerin ve Ermenilerin görüşlerini ve yerel dinamiklerin Ahıska Türklerinin
geri dönüşüne olan etkisini kapsamlı bir şekilde analiz etmektir. Bu amaca ulaşmak için ilk önce
bölgeye neden az sayıda Ahıska Türkünün döndüğü ve Gürcü toplumunun elit kesiminin Ahıska
Türklerinin geri dönüşüne ilişkin görüşleri belirtilecek, ardından Gürcü toplumunda, Ahıska
Türklerinin etnik kökenleri konusundaki farklı görüşler ele alınarak, bunlardan kaynaklanan
olumlu-olumsuz yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temelinde yatan tarihsel bellek tartışılacaktır.
Аспиндзского, Ахалкалакского и Богдановского районов турок, курдов и хемшинов» от 31.07.1944г
2 УПВС № 0,134/42 «О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок — граждан
СССР [турок,месхетинцев], курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных в период Великой
Отечественной войны» 28.04.1956г
3Ahıska Türklerinin geri dönüş mücadelesi hakkında detaylı bkz: Keskin ve Anaç, 2016; Aydıngün ve Aydıngün, 2014;
Триер vd, 2011
4 Mülakat, Ahıska (Gürcistan), 4 Aralık 2015
5 Toleranti Derneğinin veri tabanına göre 122 kişi (Annual Report, 2013, s.29), Azınlık Konuları Avrupa Merkezi
(ECMI)’nin yaptığı araştırmalara göre 158 kişi (Триер vd, 2011), Gürcistan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2014’te
yayınladığı raporuna göre yaklaşık 150 kişi (Annual Report of The Public Defender of Georgia, 2014, s.563).
6 543 (Annual Report, 2013, s.29), 556 (Триер vd, 2011), 557 (Annual Report of The Public Defender of Georgia,
2014, s.563).
7 Geri Dönüş Yasası’nın 2008’de yürürlüğe girmesinden günümüze kadar 5841 kişi repatriant statüsü için başvuru
yapmıştır ve bunlardan sadece 1533’ü bu statüye alınmıştır. Ayrıca 2015’ten itibaren bu statü hiç kimseye verilmemiştir
(The Public Defender of Georgia, 2016, s.22). Prosedürlere göre kişi repatriant statüsünü aldıktan sonra vatandaşlığa
başvurup önce şartlı vatandaşlık statüsü alabilmektedir. Eski ülkesinin vatandaşlığından çıktıktan sonra ve bunu Gürcü
makamlarına kanıtladıktan sonra tam vatandaşlığı alabilmektedir. Ancak Kamu Denetçiliği Kurumunun 2016’da
yayınladığı rapora göre, 472 şartlı vatandaşlık alanlardan hiç kimse diğer vatandaşlığını bıraktığını gösteren belgeyi
getirmemiştir ki bu durumda, Cumhurbaşkanının kararına göre verilmiş şartlı vatandaşlık statüsü iptal edilmektedir
(The Public Defender of Georgia, 2016, s.22).
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Bu sayede, Ahıska Türklerinin dönüşüne dair Mesheti-Cavahetya bölgesinde hem Gürcüler hem
de Ermeniler arasında ortaya çıkan kaygıları tespit etmek mümkün olacaktır. Son olarak, bu
bölgede faaliyet gösteren bir STK’nın geri dönüş ve entegrasyon ile ilgili izlediği politika ve bu
politikanın Ahıska Türklerinin kimliğine olan etkisi ele alınacaktır. Bu tebliğ, 2015 ve 2016
yıllarında Ahıska, Ahılkelek ve Tiflis’te resmi makamlarla, STK’larla, gazetecilerle, araştırma
merkezleriyle ve Gürcistan’da yaşayan Ahıska Türkleriyle gerçekleştirilen mülakatlardan elde
edilen verilere dayanmaktadır.
Ahıska Türklerinin Gürcistan’a Geri Dönüşüne İlişkin Gürcü ve Ermenilerin
Yaklaşımı
Meshetya Bölgesine dönenlerin sayısının az olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan
ilki Meshetya Bölgesinde bulunan askeri üstür. Gürcistan bağımsızlığını kazanmadan önce
Sovyet hükümetine bağlı olan bu üs, Gürcistan bağımsızlığını kazandıktan 2007 yılına kadar 62.
Rus Üssü adıyla Rusya’ya bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Gürcü siyasi elitinin öne sürdüğü
ikinci neden ise bölgede yaşayan Ermeni nüfusunun bu geri dönüşe muhalif olmasıdır. Ancak
yaptığımız araştırmanın sonucunda, “Gürcü siyasi elitinin sunduğu bu tezin ana neden olmadığı,
bunun bir etnik azınlığı bir başka müstakbel etnik azınlığa karşı konumlandırarak kendi
üzerindeki hukuki ve siyasi sorumluluktan sıyrılmak ve kendine söylemsel bir manevra alanı
açmak yolunu” seçtiği görülmektedir (Biletska ve Tuncel, 2016, s. 320).
1999’da Gürcistan, Avrupa Konseyi üyesi olabilmek için Ahıska Türklerinin geri
dönebileceğini taahhüt etmiş ve gerekli yasal düzenlemeleri yapma zorunluluğunu kabul etmiştir.
Bu bağlamda 2000’lerde Ahıska Türkleri konusu toplumda gündeme gelmiştir ve bu sırada hem
toplumda hem de milletvekilleri arasında Ahıska Türkleri konusunda kamuoyu araştırmaları
yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda toplumun Ahıska Türklerinin geri dönüşüne olumsuz
baktığı ortaya çıkmıştır (Джаниашвили, 2008, s. 70; Nodia, 2002, s. 56; Gotua, 2013, s. 353).
Yapılan mülakatlarda yasasın yapılmasına ve uygulanmasına yönelik olumsuz yaklaşımın
gerekçelerinin ne olduğu hususunda resmi makamlar ve STK’lar aynı görüşleri belirtmişlerdir.
Bu değerlendirme daha önce yapılan araştırmalarda desteklenmiştir (Gotua, 2013). İlk gerekçe
şudur; bu yasa, Avrupa Konseyinin getirdiği bir zorunluluk olduğu ve Gürcistan’dan sadece yasal
çerçevenin oluşturulması istendiği belirtilmiştir. Ahıska Türklerinin geri dönüşünden sorumlu
bakanlıktan bir yetkili görüşme sırasında bunun için finansal kaynak sağlamaya gerek olmadığını
çünkü sürgünün SSCB hükümeti tarafından yapıldığını ve bunun varisinin Rusya Federasyonu
olduğunu, bu yüzden de bunun Rusya’nın sorumluluğunda olduğunu belirtmiştir 8. İkinci gerekçe
ise Ahıska Türklerinin geri dönüşlerinden önce, Güney Osetya ve Abhazya’daki savaşlar
nedeniyle ülke içinde yerinden edilen kişilerin (İng. Internally Displaced Persons – IDP)
toplumsal ve ekonomik entegrasyonları ile ilgili sorunların devam etmesi ve öncelikle bu
sorunların ortadan kaldırılması gerekliliği dile getirilmiştir (Biletska ve Tuncel, 2016, s. 321). Bu
konuya ilişkin Gürcistan’da yaşayan Ermeni siyasetçilerin düşüncesi ise “eğer adalet aramaktan
bahsediyorsak ve sürgün edilmiş kişilerin haklarını geri veriyorsak ilk önce Türkiye, Ermenilere
geri dönüş hakkı tanımalıdır”9 şeklindedir.
Genel olarak Ahıska Türklerinin geri dönüşüyle ilgili toplumdaki olumsuz bakışın
sebeplerine geçmeden önce hem Gürcü toplumunda hem de Ahıska Türkleri arasında Ahıska
Türklerinin kim olduğuna dair bir fikir birliği olmadığını, etnik kökenleri konusunda farklı
8
9

Mülakat, Tiflis (Gürcistan), 1 Aralık 2015.
Mülakat, Tiflis (Gürcistan), 2 Aralık 2015.
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görüşler olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ahıska Türklerinin önemli bir kısmı kendini Türk
olarak görürken Gürcistan’da yaşayanların çoğu ise kendini müslümanlaşmış etnik Gürcü olarak
tanımlamaktadır. Bu ayrım geri dönüş konusunda mücadele eden örgütlerde de görülmektedir.
Türk kimliğini öne çıkartan birçok dernek varken Gürcistan Hükümeti tarafından desteklenen
Hsna Derneği Gürcü kimliğine vurgu yapmıştır 10.
Daha önce yapılan araştırmalarda ortaya çıkan ve bizim araştırmamız sırasında da
doğruladığımız sonuca göre Gürcistan toplumunun Ahıska Türklerine olan bakışı onları etnik
olarak nasıl gördüklerine göre değişmektedir. Ahıska Türklerini Gürcü olarak görenler onlara
olumlu yaklaşırken, Türk olarak görenler olumsuz yaklaşmaktadır. Bu görüş birçok bilimsel
yayının yanısıra, Gürcistan’daki Ahıska Türklerinin topluma entegrasyonuna katkı sağlama
amacıyla hazırlanan Gürcistan Hakkında Herşey (2008) başlıklı kitapta da açıkça yazılmaktadır
(Булашвили, 2008, s. 151.).
Gürcistan’ın resmi devlet politikası Ahıska Türklerinin, zorla dilini ve dinini değiştirmiş
etnik olarak Gürcüler olarak kabul etmektedir. Hem Tiflis’te hem de bölgede resmi makamlarla,
STK’larla ve gazetecilerle yapılan mülakatlarda ‘Ahıska Türkleri’ (İng. Meskhetian Turks, Rus.
турки-месхетинцы) adlandırmasının siyasi açıdan yanlış olduğu ve onun yerine ‘Gürcü
Müslümanlar’, ‘Meshetyalı Müslümanlar’ ya da ‘sürgün edilmiş Meshetler’ adlandırmalarının
kullanılmasının doğru olacağı beyan edilmiştir. Bu şekilde resmi söylemde Türk kimliğinden
bahsedilmemeye çalışılmaktadır. Aynı yaklaşımı Geri Dönüş Yasası’nda da görmek mümkündür.
Yasada, Ahıska Türkü yerine ‘20’inci Yüzyılın 40’lı Yıllarında Gürcistan’dan Zorla Sürgüne
Gönderilen Kişi’ ifadesi kullanılmaktadır. Mülakatlardan elde edilen verilere göre resmi politika
bu şekilde olmasına rağmen yerel halk büyük çoğunlukla geri dönenleri ‘Türk’ olarak
görmektedir. Buna somut bir örnek olarak Ahıska şehrinde faaliyet gösteren bir STK’nın
temsilcisinin mülakat sırasındaki açıklaması gösterilebilir. Temsilci açıklamasında, Meshetya
bölgesinde yaşayan Gürcülere ‘meshi’ denildiğini ve sürgün edilmiş ‘meshetker’11 bu bölgede
yaşayan Gürcülerin müslümanlaşmış bir grubu olduğunu belirtmiştir. Ardından bu kişi bu
STK’nın Ahıska Türkleri konusunda çalışmadığını, Ermeniler üzerinde çalıştıkları için bunun
mümkün olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, Ermenilerin Ahıskalıları Türk olarak gördüğünü,
dolayısıyla Ahıska Türkleri üzerine çalışma yapmaları halinde Ermenilerin güvenini
kaybedeceklerini belirtmiştir12.
Gürcistan devletinin Ahıska Türklerini Gürcü olarak tanımlaması ve kendini böyle
tanımlayanlara verdiği önem Nasakirali köyünde görülmektedir. Gürcistan, Nasakirali köyünü
geri dönüşün başarı hikayesi olarak sunmaktadır. Çünkü bu köyün halkı Gürcü soyadları
taşımakta ve kendilerinin Gürcü olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda Nasakirali köyünün,
Gürcistan’a geri dönen Ahıska Türklerinin nasıl olması gerektiğini göstermek açısından önem
taşıdığını belirtmek mümkündür (Keskin ve Anaç, 2016, s.290). Bir diğer ‘başarı hikayesi’ de
mülakat sırasında Toleranti adındaki Samtshe-Cavahetya Bölgesel Derneği’nin, (İng. SamtskheJavakheti Regional Association, Toleranti) temsilcisi tarafından dile getirilmiştir. Ona göre,
bölgeye geri dönen aileler arasında iki ailenin Hristiyanlığı kabul etmesi öze geri dönüşü temsil
eden iyi bir örnektir13.
Geri dönüş mücadelesi veren Ahıska Türkleri örgütleri hakkında detaylı bilgi almak için bkz: Keskin ve Anaç, 2016,
s. 280-283; Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s.71-72; Триер vd, 2011, s. 35-40
11
Mülakat Rusça gerçekleştirilmiştir. Bu mülakat esnasında mülakat yapılan kişi Ahıska Türklerini tanımlamak için
месхи ifadesini kullanmıştır.
12 Mülakat, Ahıska (Gürcistan), 4 Aralık 2015.
13 Mülakat, Ahıska (Gürcistan), 4 Aralık 2015.
10
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Daha önce de vurgulandığı gibi, Gürcistan devletinin söyleminde Ahıska Türklerinin Türk
kimliği kabul görmemekte ve Gürcü kimliği öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu görüşü hem bu
konuyla ilgilenen çeşitli STK’ların temsilcileri hem de bölgede yaşayan Ahıska Türkleri
doğrulamaktadır. Hatta geri dönmeleri için Ahıska Türklerinin kendilerini Gürcü olarak
tanımlaması gerektiği belirtilmektedir. Örneğin bölgede faaliyet gösteren bir STK, Meshetya’da
Türk olduğunu öne süren Ahıska Türklerinin olmadığını, dönenlerin Gürcü olduğunu, kan bağı
nedeniyle geldiklerini ve Türklerin bu toprakları umursamadıklarını söylemiştir. Ahıska Türkü
kimliğiyle gelmek isteyenlere “Türkler Türkiye’ye gitsinler” diye seslenmiştir14. Bunu, bölgedeki
bir Ahıska Türkü de “Ben desem ki ben Türküm, beni koymazlar burada yaşamaya” diyerek
doğrulamıştır. Aynı kişi sözlerine “Senin yanında Türküm, Gürcü gelse Gürcüyüm. Yoksa ertesi
gün başıma iş açılır”15 diyerek devam etmiştir.
Resmi görüşü doğrultusunda, Gürcistan Devleti, Türk kimliğini savunan derneklere karşı
çıkmaktadır. Toleranti’de çalışan yetkili kendi imkanlarıyla geri dönenlerin zor durumunu Vatan
Cemiyeti’nin faaliyetlerine bağlamıştır. Bunun nedeni olarak Vatan Cemiyeti’nin geri dönüş
yasası tamamlanmadan insanları geri dönmeye teşvik etmesini göstermiştir. Geri dönüş sürecinin
nasıl yapılacağı toplumda tartışılırken, çok sayıda insanın geri döneceğine dair çıkan söylentinin
toplumu korkuttuğunu ifade etmiştir. Toleranti’ye göre bu söylenti Vatan Cemiyeti’nin bir
açıklamasına dayanmaktadır.
Yapılan saha araştırmalarının sonucunda görülmüştür ki; geri dönen kişiler, kendini Gürcü
olarak ilan ettiği için geri dönebilmekte ve Keskin ve Anaç’ın (2016, s. 290) iddia ettiği gibi
“Ahıska Türklerinin stratejik olarak, yani Gürcistan’da var olabilmek için, Gürcü kimliğini
benimsediklerine ilişkin bir kanaat” toplumda yer almaktadır. “Toplumda Ahıska Türklerinin
‘Türk’ olduğu görüşü kabul görmekte, ancak bu resmen kabul edilmediği için ulusal azınlık olarak
tanımlamanmaktadırlar. Dolayısıyla, bu statünün sağlayacağı herhangi bir haktan
yararlanabilmeleri söz konusu değildir.” (Aydıngün, 2016, s. 416)
Araştırmalarımız sonucunda toplumda Ahıska Türklerine karşı olumsuz bakışın sadece
Ermeniler arasında yaygın olmadığı, Gürcülerin de geri dönüşe olumsuz baktığı tespit edilmiştir.
Cavahetya doğumlu Ermeni bir uzman şunları söylemiştir: Meshetya Türklerinin geri dönmeleri
durumunda sorun, Ermenilerle değil, Gürcülerle çıkacaktır. 16 Gürcülerin karşı çıkmalarının
nedeni, Ahıska Türklerinin Ermenilerin yaşadığı yerlerden değil, Gürcülerin yaşadığı yerlerden
sürgün edildiği için geri dönüşlerinde Gürcülerin yaşadığı yerlere yerleşecek olmalarıdır. Bir
araştırmaya göre Ahıska Türklerinin yerine Racha ve Zemo bölgelerinden 30 bin Gürcü
yerleştirilmiştir (Nodia, 2002, s. 26). Şu anda %90’dan fazla Ermeni nüfusa sahip olan Cavahetya
bölgesindeki Ahılkelek ve Bogdanovka (günümüzdeki adı Ninotsminda)’dan 1944’te sürülen
Ahıska Türklerinden kimse Vatan Cemiyeti’nin bölgeye geri dönüşle ilgili bazı açıklamaları
olmasına rağmen Cavahetya bölgesine geri dönmemiştir. Cavahetya’da yaşayan Ermeniler
mülakat sırasında, bu bölgenin Ahıska Türklerinin eskiden yaşadığı bir yer olduğunu kabul
etmeyip onların Meshetya bölgesinden olduklarını öne sürmüşlerdir 17.
Hem Gürcülerin hem Ermenilerin Ahıska Türklerinin geri dönüşüne ilişkin olumsuz
tutumları tarihsel belleklerine dayanmaktadır. Ermenilerin geri dönüşe karşı çıkmalarının ana
nedeni, Ahıska Türklerini Türk olarak görmeleri ve ulusal kimliklerinin sözde soykırımdan
Mülakat, Ahıska (Gürcistan), 4 Aralık 2015.
Mülakat, Ahıska (Gürcistan), 5 Aralık 2015.
16 Mülakat, Erivan (Ermenistan), 6 Ekim 2015.
17 Mülakat, Ahılkelek (Gürcistan), 3 Aralık 2015.
14
15

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

beslenmesi nedeniyle Türk kimliğine karşı sahip oldukları olumsuz bakıştır. Gürcülerin karşı
çıkmalarının ana nedeni ise önemli bir kısmının tarihsel belleğinde olumsuz bir şekilde yer alan
Türk algısıdır. Bu algı, Osmanlı İmparatorluğu’nun o bölgeyi işgali ve bu işgalin sonuçlarına
dayanmaktadır. Özellikle Meshetya’daki Gürcülerin Ahıska Türklerine olumsuz bakışları ise
1917-1919 olaylarına dayanmaktadır. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu kısa süreliğine bölgede
hakimiyet kurmuştur. Gürcü tarihçilere göre, bu süreçte, bölgede yaşayan Müslümanlar ve Gürcü
Hristiyanlar arasında ciddi çatışmaların yaşandığı ve bu çatışmalarda Hristiyanların ağır kayıplar
verdiği savunulmaktadır (Джаниашвили, 2008, s. 66-67). Ahıska bölgesinde yapılan bir
araştırmaya göre bu olayların toplumsal bellekte “halen önemli bir yer tuttuğu ve bu nedenle
bölgedeki Gürcülerin, Ahıska Türklerinin geri dönüşüne dair olumsuz bir görüşe” sahip oldukları
belirtilmiştir (Biletska ve Tuncel, 2016, s. 340).
Ahıska Türklerinin topluma entegrasyonunu amaçlayan Samtshe-Cavahetya Bölgesel
Derneği, Toleranti (İng. Samtskhe-Javakheti Regional Association, Toleranti), Ahıska Türkleri
için hazırladığı bülten ve kitaplarda 20. yüzyılın başında yaşanan bu olaylara birçok göndermede
bulunmaktadır. Ayrıca Toleranti’nin düzenlediği “Sürgün Edilmiş Meshetyalılar-Geçmiş ve
Günümüz” adlı konferansın bildiri kitabında bulunan çoğu makale bu olayları ele almaktadır 18.
Amaçlarından birinin toplumun entegrasyonu olduğunu iddia eden bu derneğin, paradoksal olarak
travmatik olayları toplumun belleğinde canlı tutmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Derneğin
bu yaklaşımının devlet politikasıyla uyumlu olduğu belirtilebilir. Bu politika Türk kimliğini
dışlamakta ve seçenek olarak Gürcü kimliğini sunmaktadır. Mülakat yapılan Ahıska Türkleri de
bu olayların gündeme getirilmesinin mevcut devlet politikasını destekleme amaçlı olduğunu
düşünmektedirler19.
Ahıska Türklerinin Geri Dönüşüne Dair Mesheti-Cavahetya Bölgesinde Yaşayan
Gürcülerin ve Ermenilerin Kaygıları
Ahıska Türkleriyle ilgili travmatik olaylara dayanan olumsuz toplumsal bellek Gürcü
toplumunda güvenlik kaygılarını ortaya çıkartmıştır. Saha araştırması sırasında görüşülen çoğu
uzman, geri dönüş yasasının tartışıldığı süreçte toplumda çok sayıda kişinin geri döneceği ve
Ahıska Türklerinin hızlı büyüyen bir topluluk olması nedeniyle bölgenin demografik yapısının
değişeceği şeklinde birçok söylenti çıktığını belirtmişlerdir. Gürcistan dışındaki Ahıska
Türklerinin önemli bir kısmının sınır komşusu olan Türkiye’de yaşaması, “Gürcistan’ın
Türkiye’yi Ahıska Türklerinin ‘harici anavatanı’ olarak algılama”sına yol açmaktadır (Biletska
ve Tuncel, 2016, s.340). Toplumda bölgeye yerleşen Ahıska Türklerinin zamanla bölgede
çoğunluğu oluşturacağı ve ayrılıkçı bir hareketle bölgeyi Türkiye’ye bağlamak isteyeceklerine
dair bir kaygı bulunmaktadır (Concept Paper, 2013, s. 381). Bu kaygının bir nedeni de fiili olarak
Güney Osetya ve Abhazya’nın kaybedilmesidir. Bu nedenle diğer etnik grupların yanı sıra Ahıska
Türkleri de, devlet tarafından bir güvenlik meselesi olarak algılanmaktadır.
Gürcülerin bu kaygılarını paylaşan Ermenilerin kendi toplumsal belleklerinden
kaynaklanan başka kaygıları da bulunmaktadır. Ermenilere göre, bölgede var olan Bakü-TiflisKars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz
Boru Hattı projeleri ile beraber bölgeye bir Türk topluluğun yerleşmesi Türkiye’nin bölge
üzerinde hakimiyet kurmayı amaçlayan gizli stratejisinin parçaları olarak görülmektedir. Bu
hakimiyet sayesinde “Ermenilerin Türkler tarafından kuşatılmasının (İng. encirclement)
18
19

დეპორტირებული მესხები - წარსული და თანამედროვეობა. (2013). Tbilisi
Mülakat, Ahıska (Gürcistan), 5 Aralık 2015
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tamamlanmış olacağı” (Biletska ve Tuncel, 2016, s. 337) ve Türkiye’nin Turan fikrini
gerçekleştirmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Ermenilerin çoğu, bölgede
etkin olabilmek için Ermenistan’ın düşmanı olarak gördükleri Türkiye ve Azerbaycan
devletlerinin Ahıska Türklerini kullanabileceklerini düşünmektedirler (Biletska ve Tuncel, 2016,
s. 341). Saha araştırması sırasında Ermenilerin bir başka kaygısının da Ahıska Türklerinin
Meshetya Bölgesine yerleştirilmesinin nedeninin Gürcistan’ın bölgede etnik mühendislik yaparak
Ermeni etkisini azaltma isteği olduğu tespit edilmiştir. “Bu algı, Ermeniler arasında yaygın olan
Gürcistan devletine karşı güvensizliğin dışa vurumu olarak değerlendirilebilir” (Biletska ve
Tuncel, 2016, s. 329-330).
Bu güvenlik kaygılarının yanı sıra bölgeye yerleşecek olan Ahıska Türklerinin bölgede
etnik ve(ya) dini çatışmalara neden olabileceği kaygıları da bulunmaktadır. Toleranti Derneği’nin
hazırladığı “Geri dönenlerin adaptasyonu konusundaki konsept bildiri ve tavsiyeleri” başlıklı
raporda Ahıska Türklerinin geri dönüşüyle ilgili risklerden bahsedilirken Gürcistan’ın Müslüman
ülkelerle orta çağdan beri “ölümcül savaşlar” verdiğine, Hristiyanlığın korunmasının ulusun
korunmasıyla aynı öneme sahip olduğuna ve bu sebepten Gürcü toplumunun Müslüman
geleneklerinin yayılmasına dikkat etmesi gerektiğine, kurulacak camilerin Gürcistan’ın Ortodoks
toplumunda kızgınlığa neden olabileceğine, bunun da Ahıska Türklerine karşı olumsuz bakışı
arttıracağına değinilmektedir (Concept Paper, 2013, s. 384-385).
Geri dönüş sürecine olumsuz bakışın bir diğer nedeni ise ekonomik kaygılardır. Bölgede
ekonomik durumun kötü olması ve işsizlik oranının yüksekliği, bölge halkının Ahıska Türklerinin
gelmesinin ekonomiyi daha kötüleştireceği düşünmesine neden olmaktadır. Ancak,
Gürcistan’daki ekonomik durum Ahıska Türklerinin geri dönüşünü engellemek için öne sürülen
nedenlerden biridir. Bir diğer nedense mülkiyet sorunlarıdır. Bölgeden sürülen Ahıska
Türklerinin mülklerine yerleştirilenler, geri dönüşle birlikte mülklerini kaybetme endişesi içinde
olduklarından Ahıska Türklerinin geri dönüşüne olumsuz yaklaşmaktadırlar. Ancak, bu kaygılar
ciddi bir toplumsal tepkiye dönüşmemiştir. Yasa tartışılırken Samtshe-Cavahetya’da olan birkaç
küçük protesto ve radikal bazı Ermeni grupların itirazları dışında önemli bir toplumsal tepki
oluşmamıştır. Bu bağlamda, toplumda bulunan Ahıska Türklerine ilişkin olumsuz bakışın “tek
başına engel olabilecek örgütlü ve etkin bir muhalefete dönüşmediğini söylemek mümkündür”
(Biletska ve Tuncel, 2016, s. 341).
Ahıska Türklerinin dönüşüne ilişkin toplumda yaygın olan bu olumsuz bakışa rağmen
aslında insanların pek azı Ahıska Türkleri ve geri dönüş süreci hakkında bilgiye sahiptir. Ahıska
şehrinde bulunan Rabati Kalesi’ndeki tarih müzesinde bile bin yıllık bölge tarihi anlatılırken
Ahıska Türkleri ve sürgünleri hakkında hiçbir bilgiye yer verilmemektedir. Görülebileceği üzere
var olan bu olumsuz bakış büyük oranda Sovyet rejiminin beslediği önyargılardan ve mevcut
devlet politikasının yarattığı düşüncelerden kaynaklanmaktadır.
Mesheti-Cavahetya Bölgesinde Geri Dönüş ile İlgili Faaliyet Gösteren Stk’nın
Politikası
Bölgede Ahıska Türkleri konusunda bu bilgi eksikliğinin aksine, Ahıska Türklerinin
derneklerinin çabaları sayesinde, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüşleri meselesi,
uluslararası camiaya ulaşmış ve bu konu, birçok STK’nın ve araştırma merkezinin gündemine
gelmiştir. Gürcistan’da ulusal seviyede çalışan STK’ların yanı sıra, Toleranti adındaki SamtsheCavahetya Bölgesel Derneği, Ahıskaların anavatanı olan Meshetya bölgesinde, buraya geri dönen
Ahıskaların entegrasyonuyla ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.
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Toleranti, Tiflis’te ofisi bulunan Kafkasya Barış, Demokrasi ve Kalkınma Enstitüsü (İng.
Caucasus Institute of Peace, Democracy and Development - CIPDD) ve Azerbaycan’da faaliyet
gösteren İnsani Araştırma Cemiyeti (İng. Society for Humanitarian Research) ile beraber Avrupa
Birliği tarafından fonlanan 2010-2013 arasında toplamda 30 ay süresince çalışacak olan “Geri
dönenlere insani yardım sağlanması, kendi olanaklarıyla geri dönüşün engellenmesi” (İng.
Provision of humanitarian assistance to repatriates, prevention of “self-repatriation”) projesini
tasarlamış ve uygulamıştır. Bu projenin amaçları, geri dönenlerin entegrasyon ve uyum sürecini
hızlandırmaya yönelik yasal destek ve dil-kültür eğitimi vermek, tıbbi ve sosyal yardımda
bulunmak, bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek ve bunun yanı sıra, geri dönüşteki uzun
prosedürleri beklemek istemeyen insanların kendi imkanlarıyla geri dönmesini engellemektir.
Engellemeye gerekçe olarak, kendi imkanlarıyla geri dönen kişilerin vatandaşlık hakları ve(ya)
ülkede bulunmak için geçerli bir resmi statüleri olmadığı için temel haklardan (eğitim, tıbbi
yardım, sosyal güvence vb.) yararlanamamaları gösterilmektedir. Bu yüzden devletten resmi izin
almadan gelmeleri yerine Geri Dönüş Yasası’nın prosedürlerini uyguladıktan sonra gelmeleri
istenmektedir (Annual Report, 2013). Araştırmalarımız sonucunda vardığımız sonuç; bu yasanın
uzun, karmaşık ve uygulamada boşluklarla dolu süreci yüzünden yasadan yararlanamayan
insanların kendi imkanlarıyla geri dönmelerinin STK’lar tarafından engellenmeye çalışıldığıdır.
Bir Toleranti yetkilisiyle yapılan mülakatta, derneğin, bölgede yaşayan ve zorluk çeken
Ahıska Türklerinin durumunu düzeltmek ve onlara yardım etmek için kurulduğu belirtilmiştir 20.
Derneğin faaliyetleri arasında bölgede yaşayan Ahıska Türklerine Gürcü dili ve tarihi derslerinin
yanında bilgisayar eğitiminin verilmesi; sağlık taramalarının yapılması; geri dönüş, Gürcistan
vatandaşlığı alma, eğitim hakkı, oturma izni, mülk satın alma gibi konularla ilgili yasal destek
verilmesi; çağrı merkezi ve kütüphane kurulması; çocuklar için okul kitaplarının temin edilmesi;
genç Ahıska Türkleri için entegrasyon kampları, gezileri ve festivallerinin düzenlenmesi; ziraat
projelerinin desteklenmesi; dönenleri bilgilendirmek için Rusça dilinde yayınlanan “Корни”
(Türk. Kökler) adlı gazete, broşür ve kitap basımı, web sitesi hazırlanması; topluma Ahıskaları
anlatan kısa video ve belgesellerin hazırlanması; Ahıska Türklerinin geri dönüşüyle ilgili
araştırmalar, çalıştaylar ve konferanslar yapılması; Gürcüce dersleri veren öğretmenlere ve
konuyu araştıran gazetecilere eğitim seminerlerinin verilmesi bulunmaktadır (Annual Report,
2013).
Dernek, Gürcistan’da ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren beş farklı bilgilendirme,
araştırma ve kültür merkezi açmıştır. Bu merkezler; Ianeti (Samtredia munisipaliteti) ve
Nasakirali (Ozurgeti munisipaliteti)’de bulunan Gürcü dil ve kültür merkezleri, Tiflis’te CIPDD
ofisine bağlı olarak çalışan ve bilimsel araştırma yapılması, kütüphane kurulması, materyallerin
basılması, konferanslar organize edilmesine odaklanan bilgi merkezi ile Azerbaycan’ın Saatli
bölgesinde bulunan Nasimikent’te (eski adıyla Adıgeni) ve Abastumani (Adıgön
munisipaliteti)’deki bilgilendirme amaçlı bilgi merkezidir (Annual Report, 2013, s. 26-27).
Bu merkezlerden Azerbaycan’daki ofisin işlevi, Gürcistan’ın kimlik politikasını, geri
dönmek isteyen Ahıska Türklerine aktararak Gürcistan’ın onlardan sahip olmalarını beklediği
kimlik anlayışını anlatmaktır. Dil ve kültür merkezlerinin amaçları arasında ise Gürcüce’yi
öğretmenin yanı sıra Gürcü bakış açısıyla Ahıska Türklerinin tarihini öğretme ve bu tarihe bağlı
kimliği empoze etmek bulunmaktadır. Toleranti Derneği’nin çıkardığı, bu merkezlerce de
kullanılan basılı kaynaklar incelendiğinde, Gürcistan’ın tarih ve kimlik konusundaki bakış açısı

20

Mülakat, Ahıska (Gürcistan), 5 Aralık 2015
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rahatlıkla görülebilmektedir. Bu bakış açısı özetle şöyledir: Meshetya Bölgesi, Gürcülerin
yaşadığı bir bölgedir ve Ahıska Türkleri etnik olarak Gürcüdür. Müslüman olmaları Osmanlı
İmparatorluğu’nun baskı politikasının, Türkçe konuşmaları ise Rus İmparatorluğu’nun ve
Sovyetler Birliği’nin bu bölgedeki Müslüman Gürcüleri Osmanlı İmparatorluğu’na zorla göç
ettirmeyi amaçlayan baskı politikalarının bir sonucudur (Все о Грузии, 2008; Информационный
бюллетень, 2009; დეპორტირებული მესხები, 2013).
Ahıska Türklerine yönelik hem Gürcüce hem de Rusça yayınlanan broşürlerde ve
bültenlerde grubun etnik kökeni anlatılmaktadır. Örneğin, Toleranti’nin hazırladığı bilgi
bülteninde “Müslüman damarlarında Gürcü kanı kaynayan”, “yerli” ve “hiçbir zaman Türklere
kız vermeyen, Türklerden de kız almayan” (Информационный бюллетень, 2009 s.60) ve köken
olarak da Moshi ya da Muşki olarak bilinen eski Gürcü kabilelerine dayanan bir topluluk
(Информационный бюллетень s.62) oldukları belirtilmektedir. Ayrıca, Ahıska Türklerinin
aslında Hristiyan olduğu ve baskı altında Müslümanlığı kabul ettikleri görüşü savunulmaktadır.
Örneğin, Gürcistan’daki Ahıska Türklerinin topluma entegrasyonuna katkı sağlama amacıyla
hazırlanan Gürcistan Hakkında Herşey (2008) başlıklı kitapta, Ahıska Türklerinin Gürcü etnik
kökenleri ‘ispat edilirken’, 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Gürcü milliyetçisi İlya
Çavçavadze’nin Gürcistan’da yaşayan Hristiyan ve Müslümanların aynı etnik kökenden geldiği
sözleri bir kanıt olarak kullanılmıştır (Батиашвили, 2008, s. 11; Кикнадзе, 2008 s. 28).
Toleranti’nin düzenlediği “Sürgün Edilmiş Meshetyalılar-Geçmiş ve Günümüz” adlı
konferansın bildiri kitabında, o bölgede yaşayan insanların vatanlarını kaybetmemek için
Müslüman olmayı kabul ettiği (Беридзе s. 155) ve Ahıska’da yaşayan Gürcülerin zorla
Müslümanlaştırıldığı anlatılmaktadır (ციური ლაფაჩი, 2013, s. 242). Ayrıca bu yayında İlya
Çavçavadze’ye atıf yapılarak 16. yüzyılda bu bölgede yaşayan insanların Gürcü olduğu ve 18.
yüzyılda Müslümanlaştırıldıktan sonra kendilerini Gürcü olarak görmeye devam ettikleri
(როლანდ თოფჩიშვილი, 2013 s. 113), hatta o bölgede önceden Müslümanlığı kabul etmiş
“bazı kişilerin Hristiyanlığı gizli bir şekilde yaşadığı” belirtilmiştir (Информационный
бюллетень, 2009, s. 64). Toleranti’nin bazı yayınlarında ise Ahıska Türklerinden bahsetmek için
“Müslümanlaştırılmış Gürcüler” (ციური ლაფაჩი, 2013 s.243) ya da “dine ihanet eden”
(Информационный бюллетень, 2009 s. 55) tanımı kullanılmaktadır.
Daha önce belirtildiği gibi, Toleranti’nin yayınladığı araştırmalara göre Meshetya’da
Türkçe’nin yoğun bir şekilde kullanılmasının Rus hakimiyetiyle başladığı iddia edilmektedir. Bu
görüşe göre Rusların amacı “Meshetya’yı Gürcü nüfustan temizlemektir.”. Bu, savaş döneminde
etnik temizlik ile, barış döneminde ise Osmanlı İmparatorluğu’na göçe zorlamakla sağlanmıştır
(ავთანდილ ჯოხაძე, 2013, s. 37; როლანდ თოფჩიშვილი, 2013, s. 114). Konferans
kitabında, benzer politikaları uyguladıkları için Bolşevikler de suçlanmaktadır. Kitapta
yayınlanan Beridze’nin makalesine göre Bolşevikler, Meshetya’da yaşayanlara Azeri dilini ve
kimliğini empoze ettiler. Buna örnek olarak, Sovyetler kurulduktan sonra yönetime iletilen Gürcü
okulu kurulması talebinin Azeri okulu kurulacağı belirtilerek reddedilmesi verilebilir (Беридзе,
2013, s.160). Ayrıca aynı kitapta yer alan Lazişvili adlı yazarın iddialarına göre, 1929-1944
arasında Ahıska Türklerinin Gürcü soyadları, Sovyetler Birliği tarafından şu anki soyadları olan
Azeri soyadlarına çevrilmiştir (Лазищвили, 2013, s.307). Bunlara dayanarak yazar, bu politikalar
sonucunda “önce ulus kimliği, dil, soyadı, ardından vatan ve vatandaşlığın çalındığını” iddia
etmektedir (Лазищвили, 2013, s.305). Bütün bu yayınların amacı, Ahıska Türklerinin
kimliklerinin, dillerinin ve dinlerinin Gürcistan’ı farklı zamanlarda işgal eden devletlerin
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zorlamaları sonucunda şekillendiği iddia etmektir. Ayrıca açık bir şekilde ifade edilmese de, bu
kimliğin, dilin ve dinin onlara ait olmadığı, sonradan edinildiği ve esas köklerine dönmeleri
gerektiği belirtilmektedir.
Ahıska Türklerinin öze dönüşünün yönteminin, kaybedilen anadilleri olarak gösterilen
Gürcüce’nin öğrenilmesi21 ve mevcut soyadlarının Gürcü soyadlarına dönüştürülmesi olduğu
görüşünü savunmaktadır. Toleranti’nin yayınlarında Ahıska Türklerinin soyadlarının zorla
değiştirildiği iddia edilmekte, araştırıldığı taktirde geçmişte Gürcü soyadına sahip olduğunun
görüleceğini belirtilmekte ve bu soyadlarına geri dönülmesi gerektiği görüşü savunulmaktadır.
Daha önce bahsedilen “Sürgün Edilmiş Meshetyalılar-Geçmiş ve Günümüz” adlı konferansın
bildiri kitabında Merab Beridze isimli araştırmacı, makalesinde, Ahıska’da yaşayan 12 ailenin ve
İaneti’de yaşayan 30 ailenin geçmişlerini araştırmıştır. Beridze, bu araştırmada ailelerin önceden
sahip oldukları Gürcü soyadlarına ulaştığını ve bu soyadlarına geri dönmeleri gerektiğini
savunmaktadır (Беридзе, 2013, s. 162). Araştırmacı makalesini şu sözlerle tamamlamıştır: “Her
ailenin kendi kökenlerini öğrenmesi gerekmektedir. Bu, onlara iç huzur getirecek ve hayatlarına
doluluk hissi katacaktır.” (Беридзе, 2013, s. 172). Özetle, bu makalede verilen mesaj Ahıska
Türklerinin kendilerini ancak Gürcü olarak kabul ettikten sonra bu topraklarda mutlu
olabilecekleridir. Ayrıca konferansın Gürcü hükümetine hazırladığı tavsiyeler bölümünde, Adalet
ve Eğitim Bakanlığı’na Ahıska Türklerinin eski soyadlarını araştırarak bu soyadları geri
almalarına yardım edecek özel bir komisyon kurmasını önermiştir (Concept Paper and
Recomendations, 2013, s.389).
Ahıska Türkleri, kendileriyle bölgede yapılan mülakatlar sırasında, vatandaşlık alırken
soyadlarını değiştirmeye zorlanmadıklarını belirtmişlerse de 22 mülakat yapılan Ermeniler, devlet
kurumlarında çalışabilmek için Gürcü soyadı sahibi olunması gerektiği görüşünü savunmuşlardır.
Hatta Tiflis’te çalışan bir Ermeni gazeteci “Bu ülkede futbolcu olmak için bile soyadınızın -şvili
ile bitmesi gerekir” demiştir23. Bir Ermeni kilisesi çalışanı ise arkadaşının sınavlarda başarılı
olmasına rağmen kendisinin etnik olarak Gürcü olmaması nedeniyle işe alınmadığını öğrendiğini
belirtmiştir24.
Sonuç
Sonuç olarak, Gürcistan’ın, Ahıska Türklerine yönelik yürüttüğü politika ile Gürcü
kimliğini bölgede sağlamlaştırarak bölgedeki hakimiyetini güçlendirmeye çalıştığını söylemek
mümkündür. Daha önce yaşanan ve toprak kayıplarıyla sonuçlanan ayrılıkçı hareketler nedeniyle
her etnik azınlık, devlet tarafından potansiyel bir tehdit olarak algılanmaktadır. Bu nedenle de
ulus inşası titüler grubu merkeze koyan etnik-milliyetçi bir anlayışla yürütülmektedir.
Ahıska Türklerinin dillerini ve dinlerini zorla değiştirdikleri iddiası Gürcistan’ın Ahıska
Türklerini Gürcüleştirme politikasının temelini oluşturmaktadır. Kişinin yaşadığı ülkedeki dili
bilmesi entegrasyon için çok önemlidir ancak bu, azınlık dillerinin de korunması gerekliliğini
ortadan kaldırmamaktadır. Bu şekilde bir devletin, bir grubun etnik sınırlarını (İng. Ethnic
boundaries) belirleyen unsurları (dili, topluluk ismi, soyadı, dini) değiştirmeye çalışması, onların
kimliğini değiştirmeye çalışmak anlamına gelmektedir. Gürcistan’a dönen Ahıska Türkleri bu
Buna örnek olarak Toleranti’nin geri dönenler için hazırladığı bültende Gürcü soyadını almış Ahıska Türkünün
yazısında “Toleranti’nin ana dilleri olan Gürcüce’yi ve öz tarihlerini öğretmesinin” kendileri için çok önemli olduğunu
belirtmesi gösterilebilir.
22 Mülakat, Ahıska (Gürcistan), 5 Aralık 2015
23 Mülakat, Tiflis (Gürcistan), 2 Aralık 2015
24 Mülakat, Tiflis (Gürcistan), 2 Aralık 2015
21
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durumda, Gürcü olarak kabul edilmeleri ve herhangi bir azınlık hakkı talep etmelerinin mümkün
olmaması nedeniyle kendi kimliklerini ve kültürlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalardır.
Buradan hareketle, Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin geri dönüşüne yönelik uyguladığı politikalara
bakıldığında, bu politikaların Ahıska Türklerinin topluma entegrasyonunu teşvik etmekten ziyade
asimilasyonu destekleyici politikalar olduğunu söylemek mümkündür.
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IĞDIR’A SON GÖÇLER: IĞDIR’DA İSKÂN EDİLEN AHISKA TÜRKLERİ
Seyfeddin BUNTÜRK*
Özet
Ahıska Türklerinin 1965 - 1970 yılları arasında süregelen, Türkiye’ye göç etme taleplerindeki ısrarı
karşısında nihayet, Türkiye ve Sovyetler Birliği yetkilileri arasında 1990 yılında görüşmeler yapıldı. Uzun
bir çalışma devresinden sonra, “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabul Ve İskânına Dair” 2.7.1992 tarih ve
3835 Sayılı Kanun 11.7.1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuni hazırlıkların
tamamlanmasıyla 10 Şubat 1993 günü getirilerek Iğdır ilindeki geçici iskân merkezinde yerleştirilen 179
ailenin dağılımı şöyledir: Kazakistan’dan 71 aile, 319 kişi, Azerbaycan’dan 40 aile 163 kişi, Kırgızistan’dan
23 aile 87 kişi, Rusya Federasyonu’ndan 35 aile 144 kişi ve Özbekistan’dan ise 10 aile 37 kişi.
Bildiride “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabul Ve İskânına Dair” kanunun kabulü ile ilgili TBMM
yapılan çalışmalar, Kanunun kabul edilmesinden – 1992 yılından sonra Iğdır ilindeki geçici iskân
merkezindeki 150 prefabrike konutlara yerleştirilen 179 ailenin topluma kazandırılması için Bakanlar
Kurulu Kararları ve Bakanlıklar tarafından alınan genelgeler yer almaktadır. Ayrıca Iğdır’a iskân edilen
Ahıskalıların istihdam edilmesi için yapılan hizmetler de yazımızda belirtilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ahıska Türkleri, Sovyet yönetimi, 1944 sürgünü, Türkiye Cumhuriyeti, Göç,
Iğdır ili, 3835 No’lu yasa, İskân
Abstract
Finally, in 1990, talks were held between Turkey and the Soviet Union authorities in response to the
insistence of the Ahıska Turks on the demand for immigration to Turkey, which lasted from 1965 to 1970.
After a long working period, Law No. 3835, dated 2.7.1992, on "Acceptance of Ahıska Turks to Turkey
and Settlement" was published in Official Gazette on 11.7.1992 and entered into force. Following the
completion of the legal preparations, the distribution of 179 families laid in the temporary settlement center
in Iğdır province on 10 February 1993 is as follows: 71 families from Kazakhstan, 319 persons, 40 families
from Azerbaijan 163 persons, 23 families from Kyrgyzstan 87 persons, 35 families from Russian Federation
144 persons and Uzbekistan 10 families 37 persons.
In the declaration, the work of the Parliament on the adoption of the Law on the Acceptance of
Ahıska Turks to Turkey and the Law on the Acceptance of the Law - Decisions of the Council of Ministers
and the generalizations taken by the Ministries for the recruitment of 179 families placed in 150
prefabricated houses in the temporary settlement center in Iğdır province after 1992 is. In addition, the
services provided for the employment of Ahıskalılar assigned to Igdır are mentioned in our article.
Key Words: Ahıska Turks, Soviet administration, 1944 exile, Republic of Turkey, Migration, Iğdır
province, 3835 No Law, Settlement.

Giriş
Milli kimliklerini oluşturma arayışındaki bu halklar, buna engel olarak gördükleri
azınlıkları kendi topraklarında istememektedirler. Sonuçta Ahıska Türkleri, yaşadıkları
cumhuriyetlerde büyük baskılara maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle, bir bölümü Gürcistan’daki
topraklarına dönmek isterken, bir bölümü de Türkiye’ye gelmek istemektedir. Ahıska Türkleri
Türkiye’ye göç sürecinin hızlandırılmasını istediklerini ifade etmişler; ancak, bunun aileler
parçalanmadan yapılması gerektiğini önemle vurgulamışlardır 1. Her şeye rağmen bu sürecin
başlamış olması, bir anlamda Ahıska Türklerinin şimdiye kadar vermiş oldukları mücadelelerinin
getirilirinden biri olarak yorumlanabilir.
Dr. Uzm. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, sbunturk@yahoo.com.tr
Winbush-RONALD Wixman, “Sovyet Orta Asya’sında Yeni Bir Seda: Mesketya Türkleri” (Çev. Eşref
ÖZBİLEN), Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1987, s. 154.
*
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Ahıska Türkleri’nin, eski SSCB sınırları içerisinde bir özerk bölgeleri, devletleri
olmayışı, onların, bugün içinde bulundukları hassas durumun en önemli nedenidir. Ahıska
Türkleri, bugüne kadar kimliklerini koruyabildilerse, bu son derece kapalı bir aile yaşantısı ve
endogami sayesinde mümkün olmuştur.
Ahıska Türkleri’nin önemli bir bölümünün Türkiye’ye gelmek istediği kolaylıkla
söylenebilir. Bunlar arasında, Türkiye’ye kendi olanakları ile gelebilecek olanların sayısı hiç de
az değildir. Bazıları, çeşitli yollarla Türkiye’ye gelip mülk sahibi olmakta ve çocuklarını
okutmaktadırlar. Karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri vatandaşlık diğeri ise diploma denkliği
sorunudur. Bu bağlamada, Türkiye’nin izleyeceği politika, Ahıska Türkleri açısından büyük
önem taşımaktadır.
Ayrıca, Ahıska Türkleri, Türkiye’nin Bağımsız Devletler Topluluğuyla, ya da daha spesifik
olarak, Orta Asya ile ilişkilerinde, özellikle de ekonomik ilişkiler bağlamında anahtar bir rol
oynayabilirler ki bu bir ölçüde fiilen yaşamaktadır. Ülkeyi, dillerini ve kültürlerini iyi bildikleri
için, Türkiye ile Bağımsız Devletler Topluluğu Cumhuriyetleri arasında, bir köprü rolü
oynayabilecek donanıma sahiptirler.
Ahıska Türklerinin Türkiye’ ye Kabulü.
1. Ön Çalışmalar.
Ahıska Türklerinin 1965-1970 yıllarından süregelen, Türkiye’ye göç etme taleplerindeki
ısrarı karşısında nihayet, Sovyet yetkilileri 1989 yılında Türkiye’nin kabul etmesi halinde böyle
bir göçe izin verilebileceklerini bildirdiler.
Bunun üzerine belli sayıda Ahıska Türkünün Türkiye’ye göçü hakkında Türkiye ve
Sovyetler Birliği yetkilileri arasında görüşmeler yapıldı. Ancak aynı anda Bulgaristan’daki
Türklerin Türkiye’ye göçü sebebiyle konu üzerinde durulmadı ve teklif Türkiye telefinden
reddedildi.
Dışişleri Bakanlığının yaptığı değerlendirme sonucunda; “Göçe müsaade edilmesinin
uygun olmayacağı, Mesket Türklerinin çoğunluğunun arzusuna uygun olarak mümkünse
Gürcistan’da eski topraklarında ve ya başka bir mahalde topluca yerleştirilmeleri için gerekli
girişmelerde bulunulması, bu şekilde toplu halde yaşayacak Mesket Türklerinin milli birliklerini
muhafaza ve idame ettirmek için eğitim ve sosyal, ekonomik alanda kendilerine yardımcı
olunması “ şeklinde bir cevap verildi.
Bu görüşmeleri müteakip 1990 yılında Ahıska Türklerinin Türkiye devletine yaptığı sürekli
müracaatlarıyla, konu tekrar gündeme geldi. Moskova Büyükelçiliği, “Konunun ilgili
makamlarımız ile birlikte bir kez daha değerlendirilmesi ve yıllık kontenjanlar dahilinde Türkiye’
ye göçleri mümkün kılacak bir düzenlemeye gidilmesi” teklifinde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turğut Özal’ ın talimatları üzerine, ilgili Devlet
Bakanlığınca muhtemel bir göç hakkında çalışmalar yeniden başlatıldı. İlgili kurumların görüşleri
alındıktan sonra, Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göçünün kabulü konusunda yürütülecek politika
esasları belirlendi.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devlet politikası Türkiye dışında yaşayan Türk
soyluların yerleşik oldukları ülke ve bölgelerde kalmalarını, Türkiye ile ekonomik ve kültürel
ilişkilerde bulunarak, uluslar arası bağlantılarını güçlendirmelerini öngörmekteyse de:
Ahıska Türkleri Sovyetler Birliğinde “Türk” olarak kabul edilen ve de devamlı dışlanan
yegane etnik zümre oluşu,
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Devamlı göç mecburiyeti ile karşılaştıklarından uzun süre belli bir iskana tabi olmaları,
hatta katliama dahi uğramış olup son derece gergin şartlarda öngörülmüştür.
Bu bakımdan Başkanlıkça yapılan 11 Ekim 1990 tarihi toplantıda; Devlet Bakanlığının “
Göç hakkında Bakanlar Kurulu Kararı alındığı takdirde, gerekli koordinasyonun gerçekleştirilip
en kısa zamanda göçün en sağlıklı ve rasyonel ölçülerde uygulanabileceğini “içeren raporu
görüşüldü.
Yine başbakanlıkça yapılan 27 Mart 1991 tarihli toplantıda da Ahıska Türklerinin Türkiye’
ye kabul edilmesi durumu, incelendi.
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’ in Türk Cumhuriyetlerine yaptığı gezinin akabinde,
Dışişleri Bakanlığınca Başkanlığa hitaben konuyu gündeme getiren yeni bir yazı gönderildi.
Dışişleri Bakanlığı 25 Şubat 1992 tarihli bu yazısında aşağıdaki hususlara yer veriyordu:
SSCB’ nin dağılması ve Cumhuriyetlerin bağımsız devletler olarak ortaya çıkmaları
Ahıska Türklerinin durumuna bir iyileşme getirmemiştir.
Diğer yandan, özellikle, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile süratle gelişen ilişkilerimiz,
Ahıska Türklerinin göç taleplerinin bir kez daha değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.
Ahıskalıların göç taleplerine olumlu yaklaşılması ve konunun Bakanlar Kurulunda ele
alınması uygundur.
Bakanlar Kurulunun bu yönde bir karar alması halinde, öncelikle en zor durumda
bulunanlara ve göç konusunda en kararlı olanla öncelik verilmesinin uygun olacağı mütalaa
edilmektedir.
Göç etmek isteyecek Ahıskalıların sayısını tahmin etmenin güç olduğu ancak orta ve uzun
vadede 30–40 bin kişinin göç edebileceği, bu sayının giderek yükselebileceği,
Ahıskalıların iskan edilebileceği bölge veya bölgelerin önceden tespit edilmesi, konut ve
istihdam sorunlarının nasıl çözüme kavuşabileceğinin planlaması ve genel olarak Ahıskalıların
göçü ile ilgili tüm düzenlemelerin bir Devlet Bakanı koordinatörlüğünde yürütülmesinin yararlı
olacağı
Konu ilgili olarak Hükümet içinde Devlet Bakanı Sn. Orhan Kilercioğlu koordinasyonu
sağlamak ve diğer görevleri yapmak üzere görevlendirildi 2.
Konu Milli Güvenlik Kurulunun 23 Haziran 1992 tarihinde yapılan toplantısının
gündemine alınmış, toplantıda Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu tarafından Kurula bilgi takdim
edildi 3.
Başbakan Sayın Süleyman Demirel’in 1992 yılında Başbakan iken Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri ile Azerbaycan’ı ziyareti sırasında Ahıskalı Türk heyeti kabul etmiş ve
Karsın Iğdır ilçesinde yerleri hazırlanan ilk Ahıska Türkleri grubunun birkaç ay içinde
Türkiye’ye kabul edileceği müjdesini vermiştir.
Ahıska heyeti ayrıca Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulleri için büyük ümitlerle
beklediklerini açıklamaları üzerine, Başbakan Süleyman Demirel, “ Ben Türküm diyen herkesi
bir devletin çatısı altında toplamaya çalışacağız” demek suretiyle olaya verdiği önemi
vurgulamaya çalışmıştır4.
Daha sonra temsilcilerin talepleri üzerine, Türk Hükümetince 1992 yılında 150 aile,
24.07.1992 tarihli ve 383 – 18829 sayılı Genelge.
AVŞAR Zakir– Zafer S. TUNÇALP; A.g.e, s...33 – 35.
4 ÖNKİBAR, Sabahattin. “Türkiye ve Türklüğün Bahtı Açılmıştır”, Türkiye Gazetesi Mayıs.1992.
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1993 yılında 350 aile olmak üzere toplam 500 Ahıska Türkü ailenin Türkiye’ye kabulü
hususunda bir program hazırlanmış ve gerekli çalışmalar uygulama başlatılmıştır.
Nitekim 1993 yılı içinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ahıskalıların yerleştirilmeleri
amacıyla Iğdır’a yaptırılacak konut inşası için ihale açmıştır 5.
2. Kanunun Kabulü ve Ailelerin Seçimi.
Uzun bir çalışma devresinden sonra, bazı ertelemelere rağmen Ahıska Türklerinin
Türkiye’ye kabul ve iskanına dair 2.7.1992 tarih ve 3835 sayılı Kanun 11.7.1992 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kanun 1 inci maddesine göre çıkarılan ve 27.11.1992 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 92 / 3706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 150 Ahıska Türkü ailenin 1992
yılında, 350 ailenin 1993 yılında Türkiye’ye kabulüne karar verildi 6.
Bu genelge ile Eski Sovyetler Birliğini oluşturan Cumhuriyetlerde dağınık halde yaşayan
ve Ahıska Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek isteyenlerin
yurdumuza kabul ve iskânlarına karar verilmiştir.
Bu çerçevede öncelikle Almatı Büyükelçiliğimizden göç etmek isteyen ailelere ilişkin
gerekli bilgiler temin edilmiştir. Genelde yaşlı insanların tek istekleri “ Ölmeden önce vatan
toprağını görmek, öpmek ve ölmek”, olmuş, “ Türkiye bizim vatanımız “, bizi kabul etse de
etmese de gönlümüz onunla. Bizi alırsa çok mutlu oluruz. Ama büyüklerimiz bizleri kabul
etmeseler de canları sağ olsun” demek suretiyle Türkiye’nin duyarlığını artırmaya çalışmışlardır7.
Kanuni hazırlıkların tamamlanmasıyla 10 Şubat 1993 günü getirilerek Iğdır ilindeki geçici
iskân merkezinde yerleştirilen 179 ailenin dağılımı şöyledir: Kazakistan’ dan en fazla toplam 71
aile 319 kişi, Azerbaycan için 40 aile 1163 kişi, Kırgızistan 23 aile, 87 kişi, Rusya Federaysonu
için 35 aile 144 kişi ve Özbekistan için 10 aile 37 kişi8.
Bunun yanında Üst komisyonun 30.12.1992 tarih ve 8/ 1 sayılı “ Ahıska Türklerinin Geçici
İskan ile ilgili “ kararına göre, Iğdır iline 5 km. mesafede Hazine arazisi üzerine prefabrike olarak
inşa edilmiş konutlara yerleştirilen Ahıskalı Türklerin önceleri Kızılay tarafından kuru gıda, sıcak
yemek, kahvaltılık, tüp gaz vs. dağıtımı şeklinde karşılanan iaşeleri, Üst komisyonun 7.3.1994
gün ve 18/1 sayılı kararıyla iaşe bedeli dağıtılmak suretiyle çözümlenmiştir.
Yine 30 Aralık 1994 tarih ve 22157 sayılı kanun ile devlet memuru olabilme imkânı da
sağlanmıştır. Öte yandan 26.636.000.000 TL. sarf edilerek altyapısı ve sosyal tesisleri ile birlikte
inşa edilen 150 prefabrike (75 adet ikiz) konutun bulunduğu geçici iskan merkezinde okul, sağlık
ocağı, PTT, spor alanları, bahçeler, yemekhane ve karakol hizmetleri sunulmuştur.
Ahıska Türkü ailelerin yaşadığı yöreye ve halkına uyum sağlayabilmeleri iççin ön planda
eğitim sorunlarının halli düşünülmüştür. Barınma merkezindeki ilkokula 102 öğrenci devam
etmiş, bunlar 4 öğretmen tarafından okutulmuştur. 40 öğrenci orta okula, 16 öğrenci liseye
girmiştir. 14 üniversite öğrencisi de Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleştirilmiş, yurt sorunları
halledilmiştir. Barınma merkezinde mevcut camide bir imam vasıtasıyla din hizmetleri verilmeye,
“Ahıska Türklerine Yuva”, Sabah Gazesi, 7.Eylül 1993
AVŞAR, Zakir - Zafer.S TUNÇALP; a.g.e., s..49, 83, EK-5.
7 BENGİN, Tunca. “Mesketler Hasret Çekiyor” Milliyet Gazetesi, 3 Mayıs 1991.
8
Anavatanımız Türkiye’ye Göç Eden Ahıska Türklerinin Dağılımı. Ahıskalılar Vakfı Tarih ve Kültür Dergisi, Mayıs
2002, Sayı: 2, s. 46: BEYDOĞAN, Mehmet. Türk Dünyası ve Ahıska Türklerinin yeri. Yüksek Lisans Tezi. Danışman
Doc. Dr.YILMAZÇELİK İbrahim (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalı) Elazığ 2000 s. 77;
AVŞAr, Zakir - Zafer.S TUNÇALP; a.g.e., s.53.
5
6
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zaman zaman Kuran Kursları açılmak suretiyle dini bilgileri kazandırılmaya çalışılmıştır 9.
Ahıska Türklerinden yaklaşık 60 kişi Erzurum İş ve İşçi Bulma Kurumunun, Karabağ
Kilimcilik ve Oltu Taşı işletmeciği adlı şirketle yapmış olduğu protokol gereği ortaklaşa
düzenledikleri kurslarda eğitim görmüş ve akabinde usta öğrenci olarak yaptıkları işlerden
gelir elde etmeye başlamış, böylece Ahıskalı ailelerimizin sosyal durumlarını oldukça
düzeltmiştir. Ayrıca birçok kişi de götürü usulde iş olarak ve de özel şahıslar yanında
çalışarak gelir elde etmeleri sağlanmıştır.
3. Türkiye’de Ahıskalılarla İlgili Olarak, 1992 Tarihi İtibarı ile Çıkan Kanunlar ve
Bakanlar Kurulu Kararları’nın Listesi:
a. 11.7.1992 Tarihli, 3835 No-lu (Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabul ve İskânına Dair)
Kanun ve 21281 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BBK): Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Serbest
veya İskanlı göçmen olarak (BKK’ nın belirlediği yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla) Kabul
edilmiştir.
b. 27.11.1992 Tarihli ve 21418 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı:
Eski Sovyetler Birliğini oluşturan Cumhuriyetlerde dağınık halde yaşayan ve Ahıska
Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda
bulunanlardan başlamak üzere 1992 yılında 150 ve 1993 yılında 350 aile olarak kaydıyla 500
ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi.
c. 25.3.1998 Tarihli ve 98/10856 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
d. 2.5.1998 Tarihli ve 5007 Sayılı genelge; 12.7.1998 Tarihinden
önce Türkiye’ye gelen Ahıska Türklerine ikamet izni verilmesi.
e. 14.5.1998 Tarihli ve 4360 sayılı kanun
f. 19.4.2000 Tarihli ve 2000 / 588 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
g. 30.6.2000 Tarihli ve 150 Nolu Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi.
h. 22.2.2001 Tarihli ve 0050 Sayılı genelge.
j. 13.4.2001 Tarihli ve 0080 Sayılı genelge.
*01.04.2000 tarihine kadar Türkiye’ye gelmiş olan Ahıska Türklerine 10856 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamını genişleterek ikamet verilmesi ve ikametlerinden sonra
vatandaşlık başvurularında bulunmaları.
*Mevcut ikamet teskeresi bulunan Ahıska Türkü ‘nün tümünün vatandaşlık başvurularının
kabulü.
*İkamet tezkeresi bulunan ve vatandaşlık için müracaat etmiş olan Ahıska Türklerinin
işlemlerinde 403 sayılı vatandaşlık kanununda belirtilen Türk soyluların 2 yıl bekleme süresinin
uygulanmaması ve mevcut müracaat eden ailelere ait dosyanın isleme alınması.
*İkamet tezkerelerinde maddi durumu yerinde olmayanların 493 sayılı Harçlar Kanunu
Hükümleri doğrultusunda ücretsiz ikamet verilmesi.
*Türkiye’ye anne ve babasına ait pasaport üzerinde kayıtlı olarak gelip yine ailesi üzerine
ikamet tezkeresi kayıtlı bulunan ve günümüz itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan soydaşlarımızın
çocuklarına pasaport ve ikametlerine bakılmaksızın ikamet tezkeresi verilmesi.
9BEYDOĞAN,

MEHMET. Türk Dünyası ve Ahıska Türklerinin yeri. Yüksek Lisans Tezi. Danışman Doc. Dr.
YILMAZÇELİK İbrahim (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalı) Elazığ 2000 s. 78.
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*10856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5683 sayılı kanunda değişiklik yapan 4360 sayılı
Kanun çerçevesinde ikamet tezkeresi alan Ahıska Türklerinin bitiminden itibaren aynı şekilde 2
yıl daha uzatılması.
*Gerek daha önce 10856 sayılı BKK’ na göre alınan ikametler, gerekse yeni verileceklere
halen Türkiye’’e ikameti bulunan Ahıska Türklerinin mevcut İkamet Tezkerelerine, “Bu tezkere,
geçerli olduğu süre içinde çalışma Hakkı da bahseder” ibaresi kayıt olarak düşülmesi10.
k. T.B.M.M. Bakanlığı’nın 08.01.2002 Tarihli ve 12790 / 30561 Sayılı
BKK ile diploma denklik işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
l. 12.03.1997 tarihinden önce gelip geri dönmeyen Ahıska Türkleri ile Türk soylu Irak,
Doğu Türkistan, Afganistan ve Bulgaristan vatandaşlarına 10856 sayılı BKK çerçevesinde;
uluslar arası konumu dikkate alınan ve 01.04.2000 tarihinden önce ülkemize gelip geri
dönmeyen Ahıska Türklerine 588 sayılı BKK ile;
m. Söz konusu soydaşlarımızın ikametlerinin iki yıl süre ile uzatılması, ikamet işlemlerinin
492 sayılı Harçlar Kanununun 88. Maddesi (d) bendine göre “harçsız” yapılması, sadece 210
sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca, alınması zorunlu olan Tezkere bedel (defter bedeli)’nin
uygulanması, ayrıca 10856 sayılı BKK ile 4360 sayılı kanuna eklenen geçici 1. Madde
kapsamında ikamet alan Ahıska Türkleri ile Irak, Doğu Türkistan, Afganistan ve Bulgaristan
Türklerine çalışma hakkı da tanınmış olması nedeni ile, karşılaştıkları sıkıntıların giderilmesi
amacı ile mevcut ikametlerinin “ Bu Tezkere geçerli olduğu süre içinde Çalışma hakkı da sağlar”
ibaresinin kaydedilmesi sağlanmış, konuyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı’nca, Valiliklere
gerekli talimat verilmiştir11.
Ahıskalılarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti makamlarınca yayınlanan son
genelgeler:
n. 22.01.2002 tarihli ve 0019 sayılı genelge
o. 24.06.2002 tarihli ve 00123 sayılı genelge
p. 18.07. 2002 tarihli ve 5006 sayılı genelge
r. 31.12.2002 tarihli ve 00123 sayılı genelge
s. 19.09.2003 tarihli ve 00168 sayılı genelge. 12
4. Türkiye’ye Göç Eden Ahıska Türklerinin Dağılımı (26. 03. 2002) 13.
Dağılım
İller

Bursa İli
Bursa(Mkz)
İnegöl
İstanbul
10Ahıskalılar

Toplam

10856’ya göre

4360’a göre

588’e göre

01.04.2000’den
sonra gelenler

Hane

Nüfus

Hane

Nüfus

Hane

Nüfus

Hane

Nüfus

Hane

Nüfus

4015
3400
615
420

18824
15996
2628
2010

1102
972
130
62

5165
4625
540
302

947
827
120
88

4386
3870
516
405

1266
1001
265
130

5761
4489
1272
587

700
600
100
145

3512
3012
500
712

ile ilgili bugüne kadar çıkan kanunlar ve son durumu. Ahıska dergisi, Ahıskalılar Vakfı Tarih ve Kültür
Bülteni. Haziran 2001, s.26.
11Türkiye’ de Ahıskalılarla ilgili olarak, 30.04.2002 tarihi itibarı ile çıkan Kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararları. Ahıskalılar
Vakfı Tarih ve Kültür Dergisi, Mayıs 2002, Sayı: 2, s. 43.
12
KILIÇ, Veysel. Ahıska Türkleri Dernekleri Federasyon Başkanı. Ahıska Türkleri’ nin Sesi. Ahıska Türkleri
Dernekleri Federasyonu Aylık Bülteni, 2004 No 1, s.1.
13Anavatanımız Türkiye’ye Göç Eden Ahıska Türklerinin Dağılımı . Ahıskalılar Vakfı Tarih
ve Kültür Dergisi , Mayıs 2002 , Sayı : 2, s. 46.
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Antalya
228
Gebze
140
Çınarcık
145
Çanakkale
95
Konya
40
İzmir
56
Ankara
53
Aydın
63
Denizli
41
Adana
12
Adapazarı
10
Trabzon
10
Samsun
6
Kırkkale
4
Kütahya
3
Iğdır
21
Van
1
Iğdır’da
180
Vatandaş olan
Türkiye Geneli 5359

1070
662
699
441
187
270
252
295
200
62
47
51
30
22
16
114
5
785

38
61
20
21
25
12
25
26
10
10
1

176
288
98
100
114
56
120
129
48
51
5

30
50
24
24
15
13
4
4
7
10
6
3
-

142
236
110
102
73
59
18
16
33
47
30
16
-

100
13
61
40
31
24
28
24
12
4
16
-

450
58
286
187
155
114
124
119
62
22
97
-

60
16
40
10
5
5
-

302
80
205
52
26
17
-

25257

1413

6652

1221

5673

1749

8022

1681

8418

1993 Tarih Ve 3835 Sayılı Kanunla Sovyetler Birliğinden Yurdumuza Gelin Ahıska Türklerini
Gösteren Tablo 14
Geldikleri Ülke GELENLERİN YAŞ GRUPYARINA GÖRE DAĞILIMI
Aile Nüfus
0-6
7-19 20-29 30-39 40-49 50-59
60
Azerbeycan
40
163
30
38
26
40
9
2
12
Kazakistan
71
319
51
93
51
70
31
6
17
Kırgızistan
23
87
15
26
15
15
6
5
5
Rusya Federas
35
144
21
43
26
24
14
5
11
Özbekistan
10
37
5
9
8
6
4
1
4
TOPLAM
179
750
122
209
126
155
64
25
49

Cinsiyetlere Göre Dağılımı:
Geldikleri
Ülke
Azerbaycan
Kazakistan
Kırgızistan
Rusya
Özbekistan
Toplam

GELENLERİN
Aile
40
71
23
35
10
179

Nüfus
163
319
87
144
37
750

Kadın
41
70
23
36
10
180

Erkek Toplam
42
83
74
144
23
46
35
71
10
20
184
364

Kız
34
94
14
29
6
117

Toplam Erkek
46
80
81
175
27
41
44
73
11
17
209
386

Beydoğan, Mehmet . Türk Dünyası ve Ahıska Türklerinin yeri. Yüksek Lisans Tezi.
Danışman Doc. Dr.Yılmazçelik İbrahim ( Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih
Anabilim dalı ) Elazığ 2000 s. 77 ; Avşar , Zakir - Zafer.S Tunçalp; a.g.e. , s.53.
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Sonuç
Ahıska Türklerinin, bir özerk bölgeleri, devletleri olmayışı, onların, bugün içinde
bulundukları hassas durumun en önemli nedenidir. Ahıskalılar, bugüne kadar kimliklerini
koruyabildilerse, bu son derece kapalı bir aile yaşantısı ve endogami sayesinde mümkün
olmuştur.
Ahıska Türklerinin önemli bir bölümünün Türkiye’ye gelmek istediği kolaylıkla
söylenebilir. Bunlar arasında, Türkiye’ye kendi olanakları ile gelebilecek olanların sayısı hiç de
az değildir. Bazıları, çeşitli yollarla Türkiye’ye gelip mülk sahibi olmakta ve çocuklarını
okutmaktadırlar. Karşılaştıkları en önemli sorunları oturma ve çalışma izini, vatandaşlık ve
diploma denkliği sorunudur.
Ayrıca, Ahıska Türkleri, Türkiye’nin Bağımsız Devletler Topluluğuyla, ya da daha spesifik
olarak, Orta Asya ile ilişkilerinde, özellikle de ekonomik ilişkiler bağlamında anahtar bir rol
oynayabilirler ki bu bir ölçüde fiilen yaşamaktadır. Ülkeyi, dillerini ve kültürlerini iyi bildikleri
için, Türkiye ile Bağımsız Devletler Topluluğu Cumhuriyetleri arasında, bir köprü rolü
oynayabilecek donanıma sahiptirler.
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BELGESEL SİNEMADA TOPLUMSAL BELLEK OLUŞUMU: “AHISKA
TÜRKLERİ SÜRGÜN” BELGESELİ ÖRNEĞİ
SOCIAL MEMORY FORMATION IN DOCUMENTARY FILM: THE AN EXAMPLE
OF “AHISKA TURKS EXILE” DOCUMENTARY
Ayşegül ÇİLİNGİR*
Zehra DURSUN**
Özet
Belgesel sinema, gerçeğin yine gerçek materyaller kullanarak insanlara sunulmasıdır. Belgesel
filmlerin amacı, kültürel, toplumsal olayların izleyiciye aktarmak ve böylece izleyende farkındalık
yaratmaktır. Belgesel sinemanın bu ana işlevi, toplumsal belleğin oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Bu
yolla toplumların yaşadıkları, tarihsel serüvenleri, savaşları, yaşam koşulları izleyiciye sunularak bir bilinç
oluşturulabilmektedir. Çalışmanın örneklemini TRT Avaz ekranlarında 6 bölüm olarak yayınlanan Ahıska
Türkleri Sürgün belgeseli oluşturmaktadır. Araştırma, toplumsal belgesel türü olarak ele alınacak ve
belgeselin izleyicide toplumsal bellek oluşturmadaki rolü betimsel analiz yöntemi ile tespit edilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimler: Belgesel, Toplumsal Bellek, Ahıska Türkleri
Abstract
Documentary fılm is presentation of realty to people by using real materials again. The purpose of
documentary films is to convey social and cultural events to the viewiers and to create awareness to them
this way. This is the main function of the documentary fılm and it also helps to form social memory. In this
way, a consciousness can be formed by presenting historical adventures, wars and living conditions of the
societies. The sample of the work is composed of the Ahiska Turks Exile documentary, which is published
in 6 sections on the TRT Avaz screens. The research will be considered as a type of social documentary
and it will be tried to determine the role of social memory on viewiers by means of descriptive analysis.
Keywords: Documentary, Social Memory, Ahıska Turks

Giriş
Sinema tarihinin ilk türü olan belgesel, insanların kendileri dışındaki dünyayı tanımalarını
ve anlamlandırmalarını sağlar. Gerçeklik olgusu ile birlikte belgesel sinema, propaganda, tanıtım
vb. işlevlerinin yanında toplumsal bellek yaratma amacına da uygun bir türdür. Sinema, kitleleri
etkileme ve algı oluşturmada diğer sanat dallarına göre avantajlı bir konumdadır. Sinemanın bu
anlamdaki avantajı, görsel ve işitsel öğelerin bu sanat içerisinde yoğrulabilmesinden ileri gelir.
Sinemanın bu konudaki etkisi yadsınamaz. Bu amaçla çalışmamızda Ahıska Türkleri Sürgün
belgeseli ele alınmış, “unutma” ve “hatırlama” kavramları ön planda tutularak eski görüntüler
canlandırma, uzman ve tanık ifadeleri ile birlikte incelenmiş, belgeselin toplumsal bellek
oluşturmadaki önemi üzerinde durulmuştur. Belgeselin genel yapısı, üst anlatımdan ziyade tanık
anlatımları ile kurulmuştur. Böylece belgeselin inandırıcılık gücü artırılmış, toplumsal hafıza
oluşturulmasında önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin kamusal yayın yapan televizyon
kanalı olan TRT’nin bir alt kanalı olan TRT Avaz, bu konuya eğilerek, vizyonunda belirtilen Türk
kimliği ve birliğini sağlama görevini yerine getirmiş olmaktadır.
Belgesel Sinema’nın Toplumsal Bellek Oluşumuna Etkisi
Sinema tarihinin ilk örneklerini belgesel filmleri oluşturur. 1895 yılında Lumiére
*

Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kayseri- Türkiye, aysegul_cilingir@hotmail.com.
Doktora Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan- Türkiye, zehrarts@gmail.com
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Kardeşler’in Paris’te yaptıkları gösterimdeki ilk film olan “Trenin Gara Girişi” o dönem için yeni
bir sanat olan sinemanın gerçeklik anlatımı açısından önemlidir. Rus yönetmen Andrey
Tarkovski, bu filmdeki gerçekliğin gücünü, filmi izleyen insanların treni gerçek sanıp salonu terk
etmelerini örnek vererek açıklar ve film sanatının o an doğduğunu sözlerine ekler (Tarkovski,
2008, s. 48). Gerçekliğin inşasında belgesel filmlerde imgeler ön plana çıkmaktadır. İmgeler
filmlere hem gerçeklik hem de hafızalara kazınacak bir değer katar. Zamanla imge, görüntüye
anlam katmasının yanı sıra hem gerçeklik hem de kalıcılık katar. Bu anlamlandırma bizim görme
biçimimize de bağlıdır (Berger, 2014, s. 10). Bu görme biçimi, sürekli devam eden kareler
sayesinde Gestalt Kuramı’nda ele alınan bütünlük olgusunun oluşmasını sağlayarak, izleyicinin
zihninde bütünsel bir gerçeklik algısını yaratır. Belgesel sinema, ele alınan gerçeklik anlayışı ile
birlikte kendini sergiler. Bu anlamda belgesel sinema, toplumların yaşam biçimlerinin,
kültürlerinin belgelenmesi ve aktarılmasında önemli bir araçtır (Susar, 2004, s. 12). Gerçeklik
aktarımı sayesinde toplumsal bellek oluşumu ve kültürel hafıza oluşumları meydana gelir.
Toplumsal bellek oluşumunda, gerçek görüntüler, canlı tanıkların anlatımları, tarihi kaynaklar
bazen akademik bir bakış açısıyla bazen de sözlü anlatım geleneği içerisinde birleştirilerek
kullanılabilir. Sesli belgesel sinema filmleri ilk yıllarında üst bir anlatım erki içerisinde bir
anlatıcının sözcükleri kullanarak aktarılırdı. Günümüzde ise, olayın anlatıcılarının geçmiş
deneyimleri anlatırken sırasında kendi seslerini kullanılır. Kendi sesini hayata geçiren anlatıcı, bu
sayede sosyal bir fonksiyonu da yerine getirir. Bu anlatım üst kurmaca (üst söylemin toplumun
ve kültürün gerçekçiliğini aktarma) ve mimesis (gerçeği yansıtma) şeklinde anlatımı güçlendirir.
Toplumsal bellek, Freud’a göre “hatırlama” ve “ unutma” arasındaki çelişki ile bağıntılıdır.
Hatta hatırlamanın bir çeşit unutma olduğunun düşünülebileceğini savunur (Akt. Suner, 2006, s.
26). Hatırlama pratiği sayesinde özellikle olayın tanıkları ile birlikte gerçeklik kazanan bu olgu
ile toplumsal bellek oluşumunun temeli atılabilir. Aktarım pratiği ile birlikte gelecek nesillere
aktarım işlevi de yerine getirilmiş olur. Bu aktarım sonucunda grup psikolojisi, toplumsal bellek
oluşumunu meydana getirebilir. Gruplar, bireylere anıların içine yerleştirildiği bir çerçeve
oluşturarak zihinsel bir süreç yaratırlar (Connerton, 1999, s. 61). Bellek olgusu, birey ait olsa da
toplumun üyelerinin belleklerinde oluşan ve sosyal grupların etkileşimi ile oluşur. Burada bireyin
iletişim sürecine katılımı ile bir dağıtım ağının varlığı ile anlam kazanır (Assmann, 2015, s. 4445). Aslında belgeseller, önemli tarihsel gerçeklerin yerine kişisel deneyimlerden yararlanarak,
özelden genele bir metot kullanımı ile gerçekleri öznellik ve nesnellik bağlamında birleştirir.
Gerçeklik ilkesi ile yola çıkan belgeseller, toplumsal bellek oluşturma işlevini unutmak ve
hatırla olgularının hem çelişkisi hem de bağlamı içerisinde ele alabilirler. Belgesel yönetmeninin
amacı, tarihçi gibi davranmak değildir. Belgesel film ile, bireysel bellekte kalan anılar gün
yüzüne çıkarılarak, bu deneyimin başkaları tarafından da öğrenilmesi sağlanmış olur. Böylece
insanlar, ötekini anlama, tanıma fırsatı bulur. Belgesel sinema bunu yaparken bellek ile sıkı bir
ilişki ağı içerisinde gelişir. Klasik tarih çerçevesinin dışında kalan hikayelerin anlatımı ile
izleyiciyi de bu döngüde aktif kılar (Susam, 2015, s. 183-184).
Çalışmada ele alınan Ahıska Türkleri Sürgün belgeseli tanıkların ifadeleri, eski görüntüler
ve uzman görüşleri birleştirilip toplumsal belleğin hatırlama fonksiyonu üzerine
şekillendirilmiştir. Bu belgeselin yayınlandığı TRT Avaz kanalı, Türkiye, Balkanlara ve Türk
Cumhuriyetlerine yayın yapan kamusal bir televizyon kanalıdır. Yayın politikasında, Türkiye ve
Türk Cumhuriyetleri arasında dil ve düşünce birliği sağlama amacı taşıdığı belirtilen TRT Avaz,
kendisini
Türk
Cumhuriyetleri’nin
ortak
sesi
olarak
tanımlamaktadır
(www.trt.net.tr/Kurumsal/Televizyon Tanıtım). Kanal, bu amaç çerçevesinde altı bölümlük
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Ahıska Türklerinin Rusya’dan sürgün edilmesini anlatan bir belgesel yayınlamıştır. Bu belgeselde
işlenen sürgün konusunu daha iyi anlayabilmek için, Ahıska Türklerinin tarihine, kökenine ve
sürgün edilme aşamasına değinmek yerinde bir bilgi aktarımı olacaktır.
Ahıska Türkleri, 16. yüzyıldan once Gürcistan sınırları içinde yaşayan, bir teze göre Kıpçak
boyundan gelen, başka bir teze göre ise Gürcü müslüman olarak tanımlanan bu topluluk, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde Türkçe’yi anadil olarak kullanmışlardır. Türk gelenek ve göreneklerini
yaşatan bu topluluğu Gürcü etnik kimliğine yaklaştırmak Rus politikasının bir ürünü olarak kabul
edilmektedir (Yüzbey, 2008, s. 679-681). Bu durum ülkelerin sosyal politikalarını etnik köken
üzerinden belirlediklerini gösterir. Ahıska Türkleri ile Sovyet Rusya arasındaki ilişkiler, 1927
yılında Ahıska toplumunun öne gelenlerinin, “Kemalist ve Pantürkist”** olma suçlaması ile
tutuklanması ile tırmanmaya başlamıştır. Asimilasyon hareketleri sonucunda, 1940 yılında
Ahıska Türklerinin dili Gürcüceye çevrildi. Bu yıldırma politikasının sonunda 1944 yılında 40
bin Ahıskalı erkek Almanya’ya karşı savaşmak için cepheye gönderilirken, geri kalan kadın ve
yaşlılar demiryolu yapımında çalıştırılmıştır (Bayraktar, 1999, s. 30-32). Ahıska Türkleri SSCB
toprakları içerisinde çeşitli yerlere sürgün edilmiştir. 31 Temmuz 1944 tarihli “Devlet Savunma
Komitesi”nin kararıyla, “Ahıska, Adigen, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka rayonlarıyla
Acaristan Özerk SSC’den Türk, Kürt, Hemşin olmak üzere toplam 86.000 kişiden meydana gelen
16.700 hanelik nüfustan, 40.000’i Kazakistan SSC’ye, 30.000’i Özbekistan SSC’ye ve 16.000’i
de Kırgızistan’a gönderilmiştir (Zeyrek). Diğer topluluklar sürgün edildikten sonra vatanlarına
dönse de Ahıska Türkleri vatanlarına dönememiştir. Stalin öldükten sonra, Sovyet yöneticileri
diğer halkların haklarını iade ederken, Gürcistan hükümeti, Ahıska sürgünlerini kabul etmeyip,
Ahıskalıların vatanlarına dönmelerini engellemiştir (Bayramov, 2006, s. 56).
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, toplumsal belgesel sinemada toplumsal belleğin önemli bir unsuru
olan hatırlatma kavramının belgesel sinemada nasıl vurgulandığını göstermek ve izleyiciye
unutmamaya karşı nasıl bir bellek oluşturulmaya çalışıldığı seçilen örnek üzerinden belirlemektir.
Çalışmanın Örneklemi ve Yöntemi
Çalışmanın örneklemini TRT Avaz ekranlarında altı bölüm olarak yayınlanan Ahıska
Türkleri Sürgün belgeseli oluşturmaktadır. Araştırma, toplumsal belgesel türü olarak ele alınmış
ve belgeselin izleyicide toplumsal bellek oluşturmadaki rolü betimsel analiz yöntemi ile tespit
edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılmış ve seçilen örneklemin 6 bölümü de
izlenilerek “hatırlatma” kavramı üzerinden bireysel, toplumsal ve kültürel üç belleğin nasıl inşa
edildiği gösterilmeye çalışılmıştır.
Bulgular
Ülkemizde son zamanlarda yapılan belgesellerin çoğu Türkiye tarihinde yer alan ve
bastırılan, dillendirilmeyen trajik tarihsel, siyasal, kültürel sorunları ve olayları işleyerek
izleyiciyi unutmaya karşı anımsamaya çağırır ve kolektif bir bellek inşa etmeye çalışır.
Çalışmamızın örneklemini oluşturan TRT Avaz kanalında yayınlanan Ahıska Türkleri Sürgün
belgeseli de altı bölüm şeklinde Kafkasya’dan başlayan Orta Asya’ya kadar uzanan Ahıska
Türklerinin öyküsünü anlatır.
Her bölümde Ahıska Türklerinin farklı bir yönüne vurgu yapan belgesel, film boyunca
**

Pantürkist: Tüm Türk halklarının kültürel ve politik birliğini amaçlayan bir düşünce hareketidir.
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sürgünün tarihi, göçleri, yaşadıkları sorunlar, sesli tanıklar, anılar, anlatılar, gelenek ve kültürel
değerler ve de görüntüler ile sürgünü unutmamaya karşı bellek kültürü inşa etmektedir.
1. Bölüm
Sürgünün sessiz tanıkları sözleri ile başlayan belgeselde ilk sahne tren imgesi ile
ilişkilendirilerek, Ahıska Türkleri sürgününde tren olgusu öne çıkarılır. Belgeselin ilk bölümünde
genelden özele doğru bir bakış açısı ele alınarak sürgün kavramının genel bir tanımından
başlanmıştır. Bu tanımlama içerisinde, yerin kendilerinin olmadığı ama gökyüzünün herkesin
olduğu belirtilerek, aynı gökyüzünü paylaşan, ama yerleri olmayan insanlar üzerinde
durulmuştur. Bu bölümde tanıklardan ziyade bu alanda akademik çalışma yapan uzmanların konu
hakkında elde ettikleri tarihi ve sosyolojik veriler, canlandırmalar ve eski görüntülerle sürgünün
etkileri güçlendirilerek ekrana yansıtılmış; sürgün, gurbet ve zulüm kavramları ile birleştirilmiştir.
Bu bölümde Osmanlı- Rus tarihine de değinilerek, Ahıska bölgesinin jeopolitik önemi anlatılmış,
1829 tarihli Edirne Antlaşması’nın Ahıska Türklerinin yüreğinde ve belleklerinde bir yetimlik
duygusu yarattığı, dönemin önemli bir ozanı olan Posoflu Üzeyir Usta Fakiri’nin şu dizelerle ile
vurgulanmıştır;
“ Ahıska gül idi gitti. Bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud’a İstanbul kilidi gitti”.
Bu bölümde genel olarak Ahıska Türklerinin sürgünü tarihi veriler içerisinde I. Ve II.
Dünya Savaşı dönemleri ile ilişkilendirilir. Bu tarihi verilere göre, Çarlık Rusya döneminde birlik
içerisinde yaşamaya çalışan Türk unsurları, 1917 Devrimi ile birlikte yeni yönetimin politikaları
çerçevesinde yalnız bırakılmaya ve asimile edilmeye çalışılmıştır. 1941 yılına kadar askere
alınmayan Ahıska Türkleri Nazilerin Rusya’ya saldırması ile birlikte kızıl ordu bünyesine
eklenmiştir. Geride kalan kadın ve çocuklar ise demiryollarında çalışmaya zorlanmıştır. 1944
yılında ise Ahıska Türkleri, kendi elleri ile inşa ettikleri demiryolları ile birlikte Sovyet Rusya’nın
iç kısımlarında kalan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan bozkırlarına sürgün edilmiştir. Bu
sürgün politikasında Lenin’in ölümü üzerine yönetime gelen Stalin’in Gürcü kimliği de
uzmanlarca vurgulanarak, Ahıska Türklerinin, Türkiye lehine ajanlık faaliyetleri yaptıkları
gerekçesi ile memleketlerinden, ata topraklarından sürgün edildikleri açıklanmıştır. Sürgün
gerçeğinin duygusal ve insani yönleri, canlandırmalar, eski görüntüler, acıklı ağıtlar ve en son
Kırgızistan’da bulunan sürgün müzesi olarak da adlandırılan Atabeyit Müzesi’ndeki eserlerle
anlatılmıştır. Bu görsel ve işitsel malzemelerin sunulması ile belgesel, Ahıska sürgününün
gerçeklerinin gözler önüne sererek, yeni nesillerin bu konuda bilinçlenmesini sağlayıp toplumsal
bellek oluşturmaya çalışmaktadır.
2. Bölüm
İkinci bölümde tren simgesi üzerinde bir tanığın sözleri, bu imgenin öneminin anlaşılması
açısından önemlidir. Tanık; “trene bindiğimde kendimi sürgün hissediyorum” sözleriyle Ahıska
Türklerinin Sürgününde trenin önemi belirgin bir şekilde ifade edilir. Bu bölümde gerek olayı
yaşayan gerekse de bu konuda araştırma yapan tanıkların ifadelerine bakıldığında, bu bölümde
sürgünün nasıl başladığı ve geliştiği anlatılmaktadır. İkinci bölümde özellikle trende yaşanan
olaylar, eski görüntüler, canlandırmalara ve tanıkların söylemleri ile birlikte verilmektedir.
Vagonlarda yaşanan olayların vahameti tanıkların anıları ve gözyaşları ile anlatmışlardır.
Sürgünün başladığı zaman Ahıskalılar, yaşadıkları bölgede savaş başlayacağını, kendilerini
güvenli bölgelere sevk edeceklerini ve kısa bir süre sonra geri döneceklerini vurgulamışlardır.
Vagonda yaşanan insanlık dışı durumlar, pislikten saçlarında çıkan bitleri yemek zorunda bırakan
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açlık, tuvalet ihtiyacını girememekten bazı kadınların utançlarından çatlayıp ölmesi, ölen
insanların yıkanmadan ve cenaze merasimi yapılmadan vagondan dışarı atılması belgeselde
özetlenmiştir. Böylece bu anlatılanlar ile geçmişin yeni nesillere aktarımını sağlanması amaç
edinmiş ve genç bir tanığın atalarının yaşadıklarını dinlediğinde etkilendiğini ifade etmesi ile
birlikte toplumsal bellek olgusuna yeni bir boyut kazandırılmaya çalışılmıştır.
Belgeselin genelinde eski görüntü ve canlandırmaların duygu yüklü bir müzik eşliğinde
sunulması, görsel ve işitsel malzemenin algı yaratmadaki etkisini açıkça ortaya koymaktadır.
Ayrıca belgeselin bu bölümünde, içerisinde Ahıska Türklerinin bulunduğu sürgün treninin
Azerbaycan sınırına geldiğinde, Azerbaycan’ın o zamanki yöneticilerinin Ahıskalıları
yerleştirmek istediğini ama Stalin’in buna izin vermediği bilgisi verilmektedir. Sürgünden
kaçanların bir kısmının Rus askerleri ile çatışarak Türkiye içlerine sığındıkları iller bir harita
üzerinden sunulmuştur. Bu iller; Kars, Muş, Bursa, Ankara ve İstanbul olarak gösterilmektedir.
Orta Asya’ya sürülen Ahıska Türkleri, oradaki yerli halk tarafından yabancı görüldüklerini ve
kendileri olmasa da çocuklarının ana vatanlarına geri dönmelerini istediklerini gözyaşları içinde
anlatmaktadır.
3. Bölüm
Ahıska Türkleri sürgünün anlatıldığı belgeselin üçüncü bölümü, trenlerle sürgün yeri
olarak belirlenen Orta Asya’ya geliş ile başlar. “Ölüm katarları” olarak adlandırılan trenler, Orta
Asya steplerinde durdurularak vagonlar açılmış, Ahıska Türkleri buralara indirilmiştir. Uzun ve
yorucu yolculuktan sağ kalanlar, önce hamamlara götürülüp temizlenmiş, kadınlar Rus
askerlerinin önünde soyundurulmuştur. Belgeselde Fiziksel işkencenin yanında yapılan bu
psikolojik işkencelerin halkı yıldırmak ve aşağılamak için olduğu vurgusu yapılmıştır. Ahıska
Türkleri, Orta Asya steplerine bırakılmadan önce, orada yaşayan yerli halka onların “insan yiyen”
insanlar olduğu söylentileri yayılmış, bu söylentilerin sonucu olarak, Ahıska Türkleri orada yalnız
ve izole edilmek istenmiştir. İnsan yiyen insanlardan korkan halk bir süre Ahıska Türklerine
kapılarını açmayıp, sadece gözetlemiş, sonrasında Ahıska Türklerinin ezan okuması ile birlikte,
yerli halk onların Müslüman olduğuna kanaat getirmiştir. Bu durum yaşlı tanıkların ifadeleri ve
gözyaşları içerisinde, canlandırma ve eski görüntüler ile birlikte seyirciye sunularak, toplumsal
bellek oluşumuna zemin hazırlanmıştır. Bölümde Orta Asya halkları ile olan günlük ilişkilerden
bahsedilerek, Ahıskalıların vatanlarından uzak yerlerde kendilerine yeni bir vatan yaratma
çabaları üzerinde durulmuştur. Seyahat yasakları yüzünden bulundukları yerlerden ayrılamayan
ve akrabalarından uzakta yaşamak zorunda kalan Ahıskalıların bir gün vatanlarına geri
dönecekleri ümitleri sürekli vurgulanmıştır. Stalin’in 1956 yılında ölümünden sonra seyahat
özgürlüğüne kavuşan Ahıskalıların, bu yıla kadar sıkı bir kontrol içerisinde yaşamak zorunda
bırakıldığı, bu yasaklar ve sonrasında meydana gelen Fergana olayları tanıkların ifadeleri ile
verilerek, olayların gerçekliği üzerinde durulmaktadır.
İkinci sürgün olarak adlandırılan Fergana olaylarının görünen sebebi olarak, bir Pazar
yerinde başlayan Ahıska ve Özbek kavgası olarak gösterilirken, gerçek neden tanıklar ve konunun
uzmanları tarafından anlatılır. Gerçek sebep olarak, Ahıskalıların çok çalışıp zenginleşmeleri
olarak sunulur. Ayrıca bu bölgede, halkın görebileceği her yere asılan, Ahıskalıları kadınlara ve
çocuklara işkence ettiklerini anlatan, Türklere ölüm başlıkları taşıyan pankartlar asılmıştır. Bir
tanığın ifadesinde belirttiği “ bunu Özbekler yapmadı, politika yaptı” sözleri ile aslında Fergana
olaylarının politik bir olay olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Anlatım, tanıkların vatana geri
dönme istediklerini dile getirmeleri ile tamamlanmaya çalışılmıştır.
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4. Bölüm
İlk üç bölümde Ahıska Türklerinin göçleri ve yaşadıkları sorunlara detaylı bir şekilde
değinilirken bu bölümün büyük bir kısmı tanıklara ayrılmış, tanıklar ile sürgünün acı yönü ve
Ahıska Türklerinin umutları anlatılmaya çalışılmıştır.
/Uzaklardalar vatanlarından sevdiklerinden toprak kokusundan, ezanlardan, gurbet elde
geçti ömürleri, hasret dolu kalpleri, Türkiye diyince sızlıyor. Yaşana sürgünlerden, yaşanan
acılardan arta kalan tek bir soru var. Vatan ne zaman döneceğiz./ cümleleri ile başlayan bölümde
dokuz tanık kullanılmış, tanık mesajları ile vatan özlemi ve tekrar geri dönme umudu
vurgulanmıştır.
Tanık 1: doğduğum yeri hatırlıyorum, gitsem kendi evimi bulurum, hükümet bize yardım
ederse gidebiliriz.
Tanık2: Türkiye bizim halkımız sahip çıksın. Türkiye sahip çıkarsa biz gider yerleşiriz.
Tanık 3: canımızı zor kurtardık. Bize vatan veren yok yardım eden yok. Hiçbir şey lazım
değil bize, sadece vatan lazım.
Tanık 4: benim bölgem, benim güvendiğim bir yurdum var demeliyim. Bu benim için çok
önemli. Bu dünyada suçumuz ne günahımız ne. Yeter artık yeter!
Tanık 5: Bu halk masumdur. Vatanımızı Türkiye verebilir. Türkiye’den umudumuz
büyüktür.
Tanık 6: Bunun sonu Türkiye İnşallah olur.
Tanık 7: Bu bir millet meselesidir. Gürcülerden yurdumuzu talep etme hakkımız var.
Tanık 8: Türkiye’nin bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Demesinler ki Gürcistan’dan gelmiş
Gürcülerdir. Biz dinimiz değişmedik. Namazımızı bırakmadık. Biz asimile olmadık.
Tanık 9: Hiçbir eksiğimiz yok. Yalnız Vatansız insan ne olur?
Tanıklar ile birlikte Ahıska Türklerinin sürgün hayatı, göç ettikleri ülkeler,
ötekileştirilmeleri, yurtlarına geri dönme çabaları ile ilgili verilen bilgiler, uzman kişi röportajları
ile de desteklenmiştir. Bölümün sonun da ise dış sesle Ahıska Türkleri’ nin vatan dönüş yolunda
Türkiye’den uzanacak yardım elini umutla bekledikleri tekrar vurgulanmıştır.
5. Bölüm
Ahıska Türklerinin vatanlarından atılma hikayesi ile başlayan bölüm, sürgünün kötü
sonuçlarına değinmiş; Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’a sürgün sırasında açılık ve
soğuktan binlerce kişinin haytalarını kaybettiği, Nazi Almanya’sına karşı cephede savaşmaları
sonucu şehit ve gazi verdikleri, sağ kalıp vatanlarına dönenlerin ise tekrar ölüm kamplara
gönderildiği bilgiler verilmiştir.
Belgeselde bir yandan yurda dönüş mücadelesi veren Ahıska Türklerinin, bir yandan da
kimliklerini koruma mücadelesi vermeleri Ahıska gelenek ve göreneklerini anlatan tanıklar ve
video görüntüleri ile anlatılarak, izleyicide kültürel bellek oluşturulmaya çalışılmıştır.
Düğün öncesi kız evinde kına gecesi olduğu, erkek evinde düğün için görev dağılımı
yapıldığı, kız evinde çeyizlerin açılarak hediyelerin gösterilmesi ve gelinin her hediye için
eğilerek teşekkür ettiği gösterilerek Ahıska düğün geleneğinin günümüzde de hala devam ettiği
vurgulanmaya çalışılmıştır. Diğer Müslümanlar gibi sünnetin de Ahıskalılar için önemli olduğu
ve yaz aylarında sünnet düğünleri yaptıkları, çocuk bir yaşına girdiği zaman “beside toyu” töreni
düzenlemeleri de belgeselde gösterilen diğer Ahıska gelenekleridir.
Ahıskalıların zengin mutfak kültürüne değinildiği bölümde, dini vecibelerini yerine
getirmeye devam ettikleri; bayramlarda camilerde buluşmaları, kurban bayramlarında kurban

BELGESEL SİNEMADA TOPLUMSAL BELLEK OLUŞUMU: “AHISKA TÜRKLERİ… • | • 355

kesmeleri, caminin olmadığı yerleşim yerlerine cami inşa etmeleri, mevlit ve kandillerde bir araya
gelip dua etmeleri tanıklar ve görüntü eşliğinde verilmiştir.
6. Bölüm
Sürgünün tarihçesinden, getirdiği sonuçlara ve bu sürgün yaşamında kimliklerini koruma
mücadelesinin anlatıldığı Ahıska Türkleri Sürgün belgeselin bu son bölümün de ise izleyicide
Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerde ana dillerini unutmamak için verdikleri mücadeleler
ekrana taşınmıştır.
Ahıska Türkler, 1944 yaşadıkları sürgün, onlarının hayatlarında yeni bir sayfa açmalarına neden
oldu. Rus lideri Josef Stalin Ahıska Türkleri Orta Asya’ya sürerken onların Orta Asya Müslüman
Türk boyları arasında eriyip gideceklerini düşünüyordu. Ama olmadı. Onlar, Türk dil, din kültür
ve geleneklerini bırakmadı. Nerde yaşarsa yaşasınlar asimile olmadılar. Sürgün yıllarına rağmen
Ahıska Türkleri kültürlerini korumayı başardılar. Kafkasya’nın coşkusunu, heyecanını Orta Asya
ya taşıdılar. Ahıska Türkleri dağıldıkları ülkede dil ve kültürlerini gelecek nesillere aktarıyorlar.
Ana dilleri olan Türkçeyi unutmamak için unutturmamak için mücadele yapıyorlar.
cümlelerinin verildiği dış sesle başlayan bölüm Kazakistan da Türkçe dersi kursları verildiğine
dair röportaj ile devam ediyor. Türkçe öğretmenleri ile yapılan röportajda Ahıska Türkleri olan
öğretmenlerinin bulundukları yerlerde Türkçe dersi verebilmeleri ve kurs sonucunda Türkiye
Türkçesi sertifikası verildiği anlatılmaktadır. Kurs müdürü ve öğrenciler ile yapılan röportajlarda
ise kursların neden niçin verildiği ve neden bu kurslara talebin çok olduğuna dair söyleşi
gerçekleştiriliyor. Bölüm, DATÜB (Dünya Ahıska Tükleri Birliği) Başkanı ve Ahıska
Türklerinin yaşadıkları yerlerdeki DATÜB temsilcileri ile yapılan söyleşi ile devam ediyor.
DATÜB üyeleri yapılan söyleşide, Ahıska Türklerinin yaşadıkları yerlerde birliklerini koruması
için yaptıkları çalışmalara değiniyor.
Belgeselin sonun da ise Aşıklık geleneğinin günümüzde de Ahıska Türkleri tarafından
devam ettirildiği, saz çalmanın ve halk oyunlarına verilen önem görüntü ve dış ses eşliğinde
anlatılarak kültürel bellek olarak hafızamıza başka bir geleneği inşa edilmektedir.
Sonuçlar
Çalışmanın ulaştığı bulgulara göre, belgesel sinemanın toplumsal belleği oluşturma ve
değiştirmede önemli bir rolü olduğu görülmektedir.
Çalışmada incelenen belgesel, verdiği bilgiler ile izleyiciye Ahıska Türklerinin
Türkiye’deki toplumsal ve siyasal tarihini de sorgulamaya çağırmaktadır. Araştırmada Ahıska
Türkleri Sürgün belgeselinin, anımsama, geçmişle hesaplaşma, bellek, ulusal kimlik, kimlik
politikaları, politik farkındalık yaratma amacı güttüğü görülmektedir.
Bir gelenek söz konusu olduğunda kimin hatırladığından çok neyin hatırlandığı önem
kazanmaktadır. Böylece hatırlanan şeyin ne olduğu, geleneğin içeriğinin de ne olduğunu
belirlemektedir. Hatırlanan şeyin ne olduğuna yönelecek bir hatırlama anlayışı da “kültürel
bellek” kavramıyla karşılanabilecektir. Bu amaçla belgeselde “hatırlama” anlayışına dayanan
“bellek” kavramı “gelenek” kavramıyla ilişkilendirilmiştir. Belgeselin dört, beş ve altıncı
bölümlerinde Ahıska Türklerine ait gelenekler ve kültürel yaşamları aktarılmaya çalışılmıştır.
Ahıska Türklerinin sürgün edilmeleri, kaçışları, sığınmaları Ahıska Türkleri tanıkları ve bu
alan çalışma yapmış uzman kişilerin görüşleri ile anlatılmaya çalışılmış; tanık anlatılarını
güçlendirmek ve tarihsel arka planı yansıtmak için filmin giriş bölümüne daha çok arşiv
görüntülerine, fotoğraflara yer verilmiştir. Tanıkların belgeselde yer alması söylemin nasıl
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kurulduğu güvenirlik ve inandırıcılık açısından son derece önem arz etmektedir. Arşiv görüntüleri
ile sürgün anlatılarak, sürgünün dehşetine vurgu yapılmış, video ve sürgünün tanıklarının arka
arkaya görüntüsü ile dramatik yapı güçlendirilmeye çalışılmıştır. Zaman zaman arşiv görüntüleri
ile günümüz çekimleri arka arkaya kurgulanarak iki dönem arasındaki tezatlık verilmeye
çalışılmıştır. Ahıska Sürgün belgeselin anlatımı genel olarak sürgün, gurbet ve zulüm odaklıdır.
Belgeselin son bölümlerine doğru yaşanan o kadar olaya rağmen öz kimliklerini korumaya çalışan
Ahıska Türkleri, kültürel bellek olarak izleyiciye sunulmuştur.
Temsil ve bellek inşası, medyanın denetimini elinde bulunduran iktidar sahipleri tarafından
şekillendirilebilmektedir. Susam’a (2015, 158) göre, toplumsal acıların ve travmalardan
bahsediliyorsa kendilerine böyle bir temsil imkânı bulmuş olması son derece kıymetlidir. Ancak
her ne kadar gerçeklik kaygısı olursa olsun “temsiliyet bağlamında gerçek ve gerçekliğin yeniden
üretimi, hegemonya ve ideolojinin aygıtlarından bağımsız düşünülemez” (Susam, 2015, s. 158).
Bir devlet kanalı olan TRT’nin bir alt kuruluşu olan TRT Avaz da Türkiye, Balkanlara ve Türk
Cumhuriyetlerine yayın yapan kamusal bir televizyon kanalıdır. Yayın politikasında Türkiye ve
Türk Cumhuriyetleri arasında dil ve düşünce birliği sağlama amacı taşıdığı belirtilen TRT Avaz,
kendisini Türk Cumhuriyetleri’nin ortak sesi olarak tanımlamaktadır. Türkiye’nin de devlet
politikasında Ahıska Türkleri her zaman yer almış, TRT Avaz aracılığı ile de Ahıska Türklerinin
Sürgün hikayesine yer verilerek Türk izleyicisinde Toplumsal bellek oluşturulmaya çalışılmıştır.
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AHLAT’TA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN KİMLİK AİDİYETLERİ
IDENDITY BELONGINGS OF MESKHETIAN TURKS LIVING IN AHLAT
Mihriban DEVECİ*
Özet:
Kültür, bir toplumun meydana getirdiği maddî ve mânevî birikimdir. Kültürü meydana getiren
ögeler arasında edebiyat, mîmârî, mûsıkî vb. sanat dalları da yer alır. Millî kültür ise; bir millete kimlik
kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı belirlemeye yarayan, tarih boyunca meydana getirilen o
millete ait maddî ve manevî değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Kuşkusuz sözlü tarih çalışmaları milli kültür
açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak konuyla ilgili literatür
taraması yapılmış ve anket yöntemi uygulanmıştır. Ahlat’ta yaşayan Ahıskalı Türklerin kimlik sorunları
hakkındaki görüşlerinin tespit edileceği sekiz soruluk anket yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ahıska Türkleri, 1944 sürgünü, kimlik, kültür.
Abstract:
Culture is treasure that includes material and spiritual things. Also culture consists of literature,
architecture, music and other brunches of art. However, national culture earned us national identity and
consists of material and spiritual values that helps to understand the difference between natioanalities.
National culture changes society to nation and unity of the society is as a result of national culture.
Undoubtly oral history studies are very important for national culture perspective. In the research, as the
technique of data collection, literature investigation on the subject has been carried out, and survey method
has been applied. The survey consisting of eight questions has been performed through face to face
interview to determine the opinion of the Meskethian Turks of living in Ahlat concerning the identity
problems.
Keywords: Meskethian Turks, relegation of 1944, identity, culture.

Giriş
Sürgün, belirli kişiler veya toplulukların yaşadıkları yerlerden zorunlu olarak göç
edilmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Savaşı kazanan devletlerin savaş sonrasında ortaya çıkan
ve düşman devletlerle sınır bölgesinde yaşayan toplulukların tehdit olacağı düşüncesiyle
uygulanan politikadır. Rus lideri Stalin tarafından Gürcistan’da yer alan bir Türk topluluğu olan
Ahıska Türklerini tehdit unsuru olarak görmesi sonucunda 1944 yılında sürgün edilmeleridir.
Birçok kez sürgün olan bu topluluk belirli bir coğrafyada yaşamamakla beraber birbirlerinden
kopuk haldedirler. Bu araştırmada Türkiye’de yaşayan Ahıska Türkleri ile görüşülerek; tarihin bu
dönemine ait taranacak yazılı kaynaklara ek olarak sözlü tarih öğelerinin eklenmesi; bu kişilerin
akrabalarını ve tanıdıkları kişileri bulmak için yürütülebilecek girişimlerin çerçevesinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın derlediği veriler ve derinlemesine görüşmelerden
toplanan bilgiler ile ilgili yazına katkı yapması yanı sıra; uygulamaya dönük insani bir sonuç
üretilmesine ve kimi somut öneriler ortaya konmak yoluyla, yıllardır birbirlerini görmeyen
insanların ölmeden önce bir umuda kavuşmalarına aracılık edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada göç ve sürgünden kaynaklı yaşadıkları coğrafyadaki sorunlar ile adaptasyon
süreçleri de ele alınacaktır. Sürgünden sonra birçok ülkelerde yaşamaktadırlar; Kazakistan,
Azerbaycan, Rusya, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, ABD, Ukrayna ve Gürcistan’da
yaşamlarını sürdürmektedirler. Türkiye’nin belirli illerinde yaşayan; Bursa, Erzincan, Amasya,
Kars ve Bitlis’te yaşamaktadırlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
girişimleriyle başlatılan; yakın zamanda Erzincan’ın Üzümlü ilçesine 329 ve Bitlis’in Ahlat
*
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ilçesine 72 Ahıska Türk’ü yerleştirilmiştir. Bu araştırmada Ahlat’ta yaşayan Ahıska Türkleriyle
görüşmeler yapılarak kimlik aidiyetlerine ait görüşleri de değerlendirilmiştir.
Kimlik Sorunu
Kimlik insanı tanımada ve tanımlamada, nereye ait olduğunu bilmede kişilerin
niteliklerinin ortaya çıkarmada etkilidir. Kimlikleri tanımada etkileşimin büyük bir önemi vardır.
Doğru bir etkileşim sağlanmaması durumunda insanların tanınmasında büyük sorunlara neden
olacaktır. Bu yanlış etkileşimden dolayı tanınma sorunu toplumsal olarak insanları farklı ve
birbirinden uzaklaşmaya itmektedir.
Her ne kadar bugün kimlik sorunsalı tüm dünyada yükselen bir siyasal içerik kazanmışsa
da bazı düşünürlere göre de kimlik sabit değildir ve dönüşür. Bauman der ki: “Bugün kimliklerin
ancak devamlı bir yeniden müzakere sürecinde var olduklarını da iddia ediyorum. Kimliğin
oluşumu, ya da daha doğrusu kimliğin yeniden oluşumu asla tamamlanmayan, hayat boyu süren
bir işe dönüşür; hayatın hiçbir noktasında kimlik “nihai” değildir.” (Bauman, 2010: 16)
Yine aynı düşünüre göre, “kimlik üretimini oluşturan, “Benim mahallem, benim cemaatim
vb”, “Küresel tornadoya karşı savunmasız kalan insanların kendilerine sarılmaları idi… Ancak
“şunu unutmamalıyız ki, “kendilerine sarıldıkça” “küresel tornado” karşısında iyice
dayanıksızlaşırlar ve yerel kimlik ve anlamlara, aynı zamanda kendi hayatlarının anlamlarına ve
kimliklerine de karar veremez olurlar.” (Bauman, 2016: 143)
Castells ise “Kimliğin Gücü” adlı çalışmasında kimlik oluşum türlerini 3 başlıkta ele alır:
“Meşrulaştırıcı Kimlik, Direniş Kimliği ve Proje Kimliği” (Castells, 2006: 14)
Kimliğin meydana gelişi geçmiş, hal ve gelecek arasında köprü görevindedir. Bu üç zaman
dilimi arasında kopukluk olması durumunda, toplum hafızasında düzen, dirlik ve birliğin
bozulması ortaya çıkacak ve insanların kimlikleri de oluşamayacaktır. Tarih, kimliğin
yaratılmasında hafızanın destekleyicisidir. Hafıza ve hatırlamayla insanlar kimlikleri hakkında
bilgi edinmesinde kullanılan önemli bir araçtır. Toplumlar yaşadıkları coğrafyayı benimsemeleri
orayı kendilerine bir memleket olarak görülmektedir. İnsanlar var olma savaşı vermeleri
yüzyıllardır sürmektedir. Kim oldukları, nereye ve kime bağlı olduklarını bilmeden yaşamlarını
sürdürmeleri yaşadıkları yerlerde insanlar arasında sorunlar doğuracaktır. Bir topluluğa ait olmak
ve kendi benliğini belirlemek için ortaya koydukları mücadeleleri tarih sahnelerinde görülmüştür.
Ele alınan Ahıska Türklerinin yaşadıkları hakkında bilgi sahibi olacağız. Yaşadıkları topraklardan
koparılması üzerinden kendilerine bir vatan bulamayan, sürekli göçe sürüklenen ve birbirlerinden
kopan eş, çocuk, kardeş, anne, baba ve akrabalarını ya kaybetmiştir ya da ölmüştür. Birbirlerinden
kopuk olan bu topluluk kendilerine yaşadıkları yerlerde bir bütün olarak değil orada kendileri
azınlık olarak görmektedirler. Çünkü yaşadıkları topraklar insanların kendi evleri vatanları
olmadıkça sığıntı olarak görmektedirler. Geçmişe ait bir mazisi olmayan kimselerin geleceğe de
hiçbir miras bırakamazlar. İnsanlar sadece kendi aileleriyle bir bağ oluşturmayacakları kendi
milletiyle bir bağ oluşturmaktadırlar. Toplumsal kimliğin inşası pasif bir geriye gidiş değildir.
Kültür tipleri uygulamaya konuldukları toplum yapıları içinde organize olur ve yine bu yapılar
içinde değişime uğratılırlar. Geçmiş, günümüzle ilgili bir fiilde yeniden diriltilse de tam anlamıyla
salt bir geçmiş olması söz konusu değildir. “Kültür, yaşanan zamanın ürünü olan bir eylemin
geçmişin değerleriyle uygulamaya konulmasından ibarettir.”[1]
Ahıska Türkleri
Ahıska Türkleri yaşadıkları yerlerden kopmuşlardır. Gürcistan topraklarında yer alan
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Ahıska bölgesinde yaşayan Türk asıllı topluluktur. Ahıskalılar, Gürcistan’dan ayrıldıktan sonra
birçok ülkelerde yaşamışlardır. Bunlardan bazıları o dönemde yaşamak zorunda oldukları ülkeler
sırasıyla şöyledir: Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Gürcistan
gibi ülkelerdir. Zorlu yıllardan geçen Ahıskalılar 73 yıllık bir sürgün geçmişine sahipler. Sürgün
olan topluluklar kimliklerini kaybetme tehlikesini yaşamaktadırlar. Ahıskalılar kendilerine vatan
olabilecek artık yaşamlarını sürgün ile devam ettirmek istemedikleri için 1993 yılında çıkarılan
yasalarla Türkiye’ye davet edilmeye başlamışlar. Ülkemizde 20 yılı aşkın süredir göç etmeye
başlamışlar. Burada hayatlarını sürdürme çabasında olan Ahıskalılar dil, kültür gibi farklılıklar
yaşamışlardır. Ne kadarda birbirlerine yakın kültürlere sahip olmaları bile belirli farklılıklar
gözlenmişlerdir.
O dönemin şartlarıyla uygulanan politikalar tarih sahnesinde bir topluluk olan Ahıska
Türklerini derinden etkilemiştir. Farklı ülkelerde yaşanılmaya çalışılmış, zorlu koşullarda hayatta
kalmaya mücadelesi vermişlerdir. Hem 2. Dünya Savaşı zamanı olan 1944 yılında Rus askeri
safında olan erkekler Almanlara karşı savaşmışlar. Geriye kalan yaşlı, kadın ve çocuklarda sürgün
edilmesi Ahıskalıları için büyük bir felaket idi. Askerden dönen erkeklerin geri döndüklerinde
kimseyi bulamamasıyla ne yapacakları hakkında endişelilerdi. Uzun yıllarca ailelerini arama
çabalarına girmişler. Kimileri ailelerine kavuşmuş, kimileri kavuşamamışlar kavuşsalar bile
akrabalarını kaybetmişler ölü ya da hayatta olduklarını bilmeden yaşam mücadelesi vermişlerdir.
Ulusal sınırlar siyasetinin uluslararası siyasete dönüştüğü noktada, gerçekleştirilmek
istenilen etno-siyasi faaliyetler azınlıkta kalan grupları zorlamaktadır.
Göç, yaşama şartlarının türlü sebeplerle zorlaştığı yerlerde daha iyi, daha elverişli geçinme
ve bazı hallerde yerleşme yolunu bulmak üzere canlıların bir yerden başka bir yere isteyerek ya
da zorunlu olarak taşınması işidir. Başka bir tanıma göre, yer değiştiren yaşamını sürdürmek için
seçtiği bölge aynı ülkenin sınırları içindeyse “iç göç”, ülke sınırları dışındaysa “dış göç”, kendi
istekleri doğrultusunda göç ise “gönüllü göç”, yöneticilerin zorlamasıyla göç etmişlerse “zorunlu
göç” söz konusudur. Ahıska Türkleri bu kategorilerden zorunlu göç grubuna girmektedirler.
Ahıska Türklerinin zorunlu göç yaşadıkları dönemleri kısaca ele alırsak:
Göç Dalgası: Anadolu’ya Göç (1829):
1828-1829 Türk-Rus savaşı sonunda Mesheti ve Cevaheti Rusya’nın etki alanına girmiştir.
Bu alanların Rusya’ya katılmasıyla kitlesel olarak göçlere neden olmuştur. İlk göç 1829’da
başlamış ve binlerce Müslüman Rusya’daki anayurdundan Anadolu’ya göç etmiştir. Bu göçlerle
birlikte Meshetinin kaderi Rusya’nın eline geçmiştir. Edirne Antlaşması ile Ahıska ve Ahılkelek
savaş tazminatı olarak Ruslara terk edilmiştir(Demiray, 2012: 829).
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan 1877-1878 savaşının Osmanlılarca
kaybedilmesinden sonra yeni bir göç dalgası başlamıştır. Göç edenlerin arasında Ahıska Türkleri
de vardı. O yıllarda Tiflis, Ardahan, Ahıska, Kars, Çıldır ve Batum gibi yerlerden 5.000’in
üzerinde kişinin Osmanlı devletine sığınma talebinde bulunmuştur( Günay, 2012: 127).
Göç Dalgası: Orta Asya Sürgünü (1944):
Ahıska Türkleri 2. Dünya Savaşında Sovyet lideri Stalin’in talimatıyla Gürcistan’dan Orta
Asya’ya sürüldü. 14-15 kasım 1944’de SSCB’nin Savunma Komitesi’nin 31 Temmuz kararı ile
tüm Müslüman Meshetler Orta Asya ve Kazakistan’a deporte edildi. Soğuktan, açlıktan ve
hastalıktan binlerce kişi ölmüş ve Meshetlerin %30’u azalmıştır. Özellikle en zayıf halka olan
yaşlı ve çocuklardan oluşmaktaydı.
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Göç Dalgası: Azerbaycan Göçü (1957-1958)
Stalin’in ölümünden ve putlaşması ile ilgili siyasetin kınanmasından sonra Mezhetler
vatana dönme mücadelesi başlatmıştır. Çeşitli mektuplar yazılmış, teşkilatlar oluşturulmuş,
liderler ortaya çıkmış ve delegasyonlar Moskova’ya gönderilmiştir. Fakat ne SSCB’nin devlet ve
parti organları ne de Gürcistan yönetimi buna olumlu bir yanıt vermemiştir. Güvenlik kurumları
tarafından Meshetlere karşı daha çok baskı uygulanmıştır. Yaptıkları girişimlerde başarısız olan
Meshetler Azerbaycan’a yerleşme teklifini kabul edilmiştir. 1958’ de Azerbaycan’a ve
Kafkasya’ya göçleri başlamıştır. Azerbaycan’ın ıssız Mugan step ovasına yerleştirilmişlerdir.
Göç Dalgası: Anavatana Dönüş Mücadelesi (1962-1988):
1962’de Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızisyan’dan gelen bir kısım
Meshetiler, Meshet bölgesine dönmek için Tiflis’te toplanıp bir teşkilat kurdular.1968’de Sovyet
Birliği’nin en yüksek organı olan Al-i Konseyinin yönetim kurulu kararı ile çıkarılan bir yasa ile
deporte edilen “Türklere, Kürtlere ve Hemşinlilere Gürcistan’a dönme ve pasaport rejimine göre
meskûnlaşma” kararı çıkarılmıştı. Ancak bu pasaport rejimine göre, bu kavram otomatik olarak
Gürcistan’ın sınır bölgesinde yerleşmeyi yasaklıyordu. Ahıska Türklerinin eski bölgelerine
dönmesi ve yerleşme için uygun şartlar bulunmadığı kararı alınmıştır (Tsutsiyev, 2006: 80).
Göç Dalgası: Fergana Olayları ve Özbekistan’dan Sürgün (1989):
1980’lerin sonunda bir taraftan SSCB’nin yasaklanmış hakların iyileştirilmesi siyaseti,
diğer taraftan ise perestroyka “yeniden yapılandırma” süreci başlamıştı. Cumhuriyetlerin hakları
genişletilmişti. Her bölgede etnik temelde çatlaklıklar oluşmaya başlamıştı. Ahıska Türkleri de
bu süreçten de payını aldılar. Onlar sıralar genelde Özbekistan’a yerleşmişti. 1989’da Fergana
vadisinde yerli halk ile Ahıska Türkleri arasında bir sürtüşme yaşanmış. Pazar yerinde çıkan bu
kavga, bir nevi kitlesel yıkıma dönüşmüştü. Sonuç olarak 1989 yılının haziran ayında
Özbekistan’da bulunan Ahıska Türkleri, bu yaşanan olaylardan sonra çoğu söz konusu Fergana
vadisinden başka bölgelere göç edilmişlerdir. Kendi dil, din, soy ve kan kardeşlerinden ayrılıp
Rus askerlerinin himayesine sığındılar. Fergana olaylarında 45 yıl önce yaşanan büyük sürgün
tekrar yaşanmıştı (Muhtaroğlu, 1993: 6).
Göç Dalgası: Krasnodar’dan (Rusya) Göçler (2004)
Bu göç Fergana göçünden farklı olarak sürgün edilme şeklinde değil, yönlendirme şeklinde
gerçekleşmiştir. 2004’ten itibaren Rusya’nın Krasnodar eyaletinden Ahıska Türkleri ABD’ye,
gönüllü göç programı hayata geçirilmiştir. Ahıskalıların hak arayışları ile ilgili başvuruları
sonucunda, Amerikan hükümeti tarafından başlatılmıştır. Yapılan hazırlıkların iki yıl
sürmesinden sonra Krasnodar’dan ABD’ye göçler başlamıştır. ABD’nin çeşitli eyaletlerine
yerleştiler. ABD hükümeti göçmenlere alışma süreci boyunca, her türlü desteği vermiştir ( dil
eğitimi, çocukların eğitimi, dini hizmetler, vb.) (Zeyrek, 2001: 200). ABD’de yaşayan çoğu
Ahıska Türkü İngilizceyi ya hiç bilmemekte ya da çok az bilmekteydiler.
Bu göçlerde dış güçlerin sürekli etkisiyle zorunlu olarak göçe tabi olunmuştur. Bir toprak
parçasında kalıcı olarak yaşayamayan topluluk uzun yıllar göç ettirilmiştir. Sürgünleri,
anavatanlarına dönme çabaları, yaşadıkları yerlerde çıkan sorunlarla savaşma çabaları içinde
kalmışlardı. Çile ve ıstırapla dolu bir tarihi geçmişe sahip oldular.
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Araştırma Bulguları
Bu çalışmada Ahlat’ta yaşayan Ahıska Türklerinin kimlik aidiyetleri hakkında görüşmeler
yapılmış, onların yaşadıkları sürgün hayatındaki zorluklar anlatılmıştır. Görüştüğümüz Ahıska
Türkleri ile o dönemde yaşanılanlar hakkında görüş sahibi olduk. Mülakat yaptığımız insanlar
sayesinde Ahıskalıların geçmişleri hakkında bilgileri öğrenme fırsatımız oldu.
Mülakatı ilk olarak Ahlat’ta yaşayan evli çift olan 95 yaşındaki Kirman amca ve 85
yaşındaki Hanzade teyze ile görüşmeler yapılmıştır.
Sürgün ve yaşadıklarınızı anlatır mısınız?
Kısaca anlatacak olursak;
1944 senesinde 12 yaşında olduğu, babasının 2. Dünya Savaşında Rus ordusunda asker
olması ve 12 gün buzun altında kaldıktan sonra hayatta kalabilmesi için bacağının kesilmesi buna
müteakip 10 dakika içinde vefat etmiştir. Bundan sonraki hayatlarını annesi 4 çocuğuna bakmak
zorunda kalmıştır. Hem savaşa götürdüler hem de sürgün edilmişlerdir. Bir evden dört kardeşi
askere götürülmüş. Dört kardeşten sadece bir tanesi geri dönebilmiştir. Geri dönen sadece kardeşi
Emin’di. O daha sonra Azerbaycan’da ölmüştür.
Sürgünde Tek miydin?
Sürgünde yük vagonlarında çok sayıda insanlar ile yaşam mücadelesi vermişlerdir.
Sürgünde annesi ve erkek kardeşleriyle beraber olduğu, ilk sürgün yerine giderken annesi ve bir
erkek kardeşiyle kaldıklarından bahseder. 1944 sürgününde 20 günlük vagon yolculuğunda ilk
olarak Taşkent’e gittiler. Osmanlı Türküysen bizimle yaşayabilirsin denilmiştir. Gürcistan’a
geçtiğimizde bize evimizde bırakmak zorunda kaldığımız 100-200 keçiden oluşan mallarımızın
karşılığı verilecek denilmiş ancak sadece bir tane keçi verilmiştir, bu size yeter diyerek. Orada 45
yıl yaşamışlar, sonra Özbekistan’a geçmişler. 1989 yılında Fergana’da çıkan olaylardan sonra
Özbekistan’dan ayrılmak zorunda kalmışlar. Ukrayna’ya gitmişler ve burada iyi kötü 5 yıl
yaşamışlar. Burada fazla kalamamışlardır. Sürekli sürgün hayat yaşamışlar, evlerinde
koparılmışlardır. 2015 yılınca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye
hükümeti adına yaptığı girişimler sonucu Türkiye’ye vatanları gibi gördükleri ülkeye
yerleşmişlerdir.

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

Mülakatımızı yapacağımız Ahıska Türklerinden olan 88 yaşındaki Cumali kızı Medine
Hüseyin ile sürgünde yaşadıklarını hatıralarını bizlerle paylaştı.
Sürgün ve yaşadıklarınızı anlatır mısınız?
Sürgün yapıldığında 15 yaşında yetim olduğu ve bir erkek kardeşiyle küçük yaşta zor
zamanlar yaşamıştır. Vagonlarda soğuk hava koşullarından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını dile
getirdiler. Çok eziyet çektiklerinden amcasının yanında birçok kez göç etmek zorunda
kalmışlardır.
Rusya’da yaşarken baskı altında olduklarını söylediler. Daha sonra Ukrayna’da yaşamışlar
oradan da Türkiye’ye gelmek istemişler. Türkiye’ye gelmek onları bir umut artık göç hayatı
yaşamayacakları düşüncesine sahip olmuş ve mutlu olmuşlardır. 72 yıldır anne ve babaları için
göz yaşı döktüklerini dile getirdiler. Türkiye’de yaşamak onlar için daha rahat yaşam hakları
tanınmıştır.

Ahlat’ta yaşayan Ahıska Türklerinden birkaç kişiye sorular sorduk. Onların düşüncelerini
dile getirme fırsatımız oldu.
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Araştırma Soruları
Bu çalışmada araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda sorular hazırlanılmış
ve aşağıdaki kişilerle görüşülerek sorularımıza cevaplar aranmıştır.
Enver Aydın
Zeki Şahin
İbrahim Cumali
Yaşar Hüseyin
İbrahim Kirman
Murat Hüseyin
1.

Türkiye’ye ait bir topluluk olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Evet, Türkiye’nin toplulukları arasından biri olduğumuzu düşünüyoruz.

2.

Ahıska Türklerinin Türkiye’ye ve Ahlat’a aidiyeti hangi düzeydedir?
Kendimiz buraya daha çok ait hissediyoruz. Vatanımız gibi görüyoruz.

3.

Ahıska Türklerinin Ahlat halkıyla ilişkileri nasıl?
Birbirimizle anlaşıyoruz. Sıcakkanlı insanlar, komşuluk ilişkileri güzel
birbirimize ziyaretler yapıyoruz

4.

Çocuklarınız eğitim hizmetinden yararlanıyor mu?
Evet, çocuklarımız okuma yazma öğrenip kendilerini bilgilendiriyorlar.

5.

Sağlık hizmetlerinden faydalanıyor musunuz?
Evet, devletimiz sağlık hizmetinden ücret ödemeden faydalanıyor.

6.

İş imkânları nasıl? İş bulmada sorunlarla karşılaşıyor musunuz?
Türkiye geldik. Burada yaşıyoruz ama kimlik verilmediği için hiçbir şey
yapamıyoruz. Bir iş açamıyoruz. 272 kişi yaşıyordu burada yarısı iş imkânlarının
yetersizliğinden geri Ukrayna’ya gitmek zorunda kaldılar.
İş sahibi olanlar var bunlar okumuş insanlardır. Bunların meslekleri; mühendis,
hemşire, öğretmen, güreşçi farklı birçok mesleklerde çalışanları var.

7.

Türkiye’de yaşıyorsunuz Türk vatandaşlığına sahip olmak istiyor musunuz?
İstiyoruz, zaten bizimde istediğimiz bu Türkiye vatandaşı olup artık sürgün hayatı
yaşamak istemiyoruz.
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8.
seçerdiniz?

Ukrayna ile Türkiye arasında bir kıyaslama yapacak olursanız? Hangi ülkeyi
İki ülkede de yaşadıklarını söylüyorlar ama yine de vatanı olarak gördükleri
Türkiye’yi seçeceklerini söylediler.

Sonuç
Sürgün, belirli kişiler veya toplulukların yaşadıkları yerlerden zorunlu olarak göç
edilmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Stalin tarafından Gürcistan’da yaşayan Ahıska Türklerini
tehdit unsuru olarak görmesi sonucunda 1944 yılında sürgün edilmeleri. Birçok kez sürgün olan
bu topluluk belirli bir coğrafyada yaşamamakla beraber birbirlerinden kopuk haldedirler.
Sürgünden sonra birçok ülkelerde yaşamaktadırlar; Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye,
Kırgızistan, Özbekistan, ABD, Ukrayna ve Gürcistan’da yaşamlarını sürdürmektedirler.
SSCB’nın son yıllarında 1989 yılları Özbekistan’nın Fergana vadisinde yaşanan olaylardan sonra
Ahıska Türkleri tekrar göç edilmek zorunda kalmaları ve sonradan gelişen olaylar. Ahıska
Türklerinin Özbekistan’dan sonra Ukrayna, Türkiye ve ABD’ye göç etmeleri başlamıştır ve 2015
yılı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Türk hükümeti adına yaptığı girişimler sonucu Türkiye’ye
vatanları gibi gördükleri ülkeye yerleşmeye başladılar.
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YAKIN DÜNYA TARİHİNİN GÖÇ HAFIZASI IŞIĞINDA VATANSIZ
BIRAKILAN BİR MİLLET: AHISKA TÜRKLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİR
BAKIŞ
MESKHETIAN TURKS: A DETERRITORIALIZED NATION RECENT WORLD
HISTORY IN THE LIGHT OF MEMORY OF MIGRATION: A COMPARATIVE
PERSPECTIVE
Sefer GELEN*
Özet
Göç, hiç şüphesiz insanlık tarihi kadar eski, toplumları ve milletleri etkilediği kadar bireylerinde
hafızasında derin izler bırakan, dünya tarihinin yazılmasında önemli bir payı olan, insanlık hafızasında
geniş bir yer bulan, tarihsel bir yazgıdır. Savaşlar, ekonomik nedenler, siyasi meseleler ve doğal afetler
göçlerin en önemli nedenleridir. Ancak savaşta sürgün edilen toplumlar daha fazla etnik, dini, ekonomik
sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar.
Bu makalede, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel
Sekreteri Josef Stalin tarafından “Ahıska-Mesket” Türkleri olarak adlandırılan Türk Toplumunun,
Gürcistan Cumhuriyeti’nin Güneybatısında Türkiye sınırına yakın Ahıska ve Ahıl kelek çevrelerinde
oturmakta iken SSCB’ye karşı savaşa girme olasılığı bulunan Türkiye ile casusluk faaliyetlerinde
bulunduğu iddiasıyla 14 Kasım 1944 tarihinde trenlere doldurularak Özbekistan Cumhuriyet’ine sürgün
edilmeleri ele alınmıştır.
Göç mağduru toplumların göçe zorlanmaları öncesi ve sonrası bir takım kimlik tartışmalarının
ortaya atılması, toplumların asıl vatanlarında meşruiyet sorunlarıyla karşı karşıya bırakılmak istenmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu da yapılan haksızlıkların meşru bir zemine oturtulması bağlamında son derece
hassas bir konudur. Farklı coğrafyalarda farlı toplumlar üzerinde bu denenmiş bir meseledir.
Göçlerden sonra toplumlarda meydana gelen din, dil, örf-adet, kimlik muhafazası gibi sosyolojik
sorunlar hem göç eden toplumlarda hem de göç ettikleri (ettirildikleri) toplumların yapılarında bir takım
değişimlere neden olmaktadırlar. Birçok toplum kimlik muhafazası anlamında ayakta kalabilmekte birçoğu
da bir takım değişimlere maruz kalmaktadırlar.
Yakın tarihimizde yaşanmış olan bazı göç hadiselerini bu bağlamda Ahıska Türklerinin maruz
kaldığı birçok sosyolojik aşamaları ile karşılaştırılmış, uluslararası kamuoyunun Ahıska meselesine
yaklaşımı bir takım çıkarımlarla açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, Göç, Kimlik, Tatarlar, Meşruiyet
Abstract
Migration is an old phenomenon so the history of the humanity as and it has also strong effect upon
the formation of the world historiography and the construction collective memory of the individuals and
nations.
Although wars, economic reasons, natural disasters, and political issues are among the most
important factors for the migration, societies that expose to exile have to face more ethnic, religious and
economic problems. This article deals with “Meskhetian Turks” who were exiled by Joseph Stalin who
used to be Secretariat General of Communist Party of The Soviet Union. The article in particular aims to
shed light on how Turk-Meskhet people were exposed to expulsion whilst they were residing in Akhalkalaki
and Akhaltsikhe of the Southern Georgia Republic bordering with Turkey due to the allegations of
espionage against Soviet Unions in collaboration with Turkey. Identity discussions about the victims of
forced migration are put forward deliberately before and after migration with the intention of exposing them
to a kind of legitimation problem in their homeland. This is a sensitive topic in terms of justifying the
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injustices of the past. Series of sociological factors such as language, religion, traditions and identity
conservation result in a modification of the structures of migrated societies and migrant community itself
as well. Whilst some societies stand against identity assimilation some undergo a kind of the transformation
process.
This article analyzes the stages of the process that “Meskhetian Turks” exposed to sociologically in
recent history and tries to explain the approach of international public opinion towards the issue with a set
of deductions.
Keywords: Meskhetian Turks, Migration, Identity, Tartarinas, Legitimation.

Giriş
Tam 73 yıl önce, tren vagonlarına doldurularak Asya’nın steplerine, Sibirya’nın
buzullarına sürülen binlerce insan… Yolculuk esnasında açlıktan, soğuktan, sefaletten
ölen(öldürülen) binlerce Ahıska Türkü… Geride kalan yakınlarının ve savaş meydanlarından
dönen Ahıskalı erkeklerinin yaşadıkları çöküntü ve acılar... Bu bahsedilen mağduriyet aslında
sadece Ahıska Türkleri için değil diğer göç mağduru toplumlar içinde insanlık tarihine kara bir
sayfa olarak eklenmiştir. Savaşların çıkması ve göç hadiselerinin yaşanmasında din, mezhep ve
devlet çıkarları ile birlikte kimlik en önemli argümanlardan olmuştur.
Ahıska Türkleri de, diğer göç mağduru toplumlar gibi önce kimlik üzerinden tartışılmaya
çalışılmış ve bu bağlamda da yaşadıkları bölgelerde meşruiyeti sorgulamaya açılmıştır. Dünyanın
birçok bölgesinde meydana gelen göç olaylarının hemen hemen hepsinde kimlik ön planda
tutulmuştur. Aşağıda da uzun uzun anlatacağımız bazı göç olaylarında kimlik üzerinde durulmuş,
çok etnik ve dini farklılıklar bulunan bölgelerde önümüzdeki dönemde aynı hadiselerin
yaşanmaması için önlemler alınması gerekliliği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Ahıska Türkleri
Kimlik:
1944’ten önce, Gürcistan’ın Acara Özerk bölgesinde, Meshet sıradağlarının bulunduğu
yörelerde ve Türk sınırına komşu bölgelerde yaşamakta idiler. Ahıska Türklerinin kimlikleri ile
ilgili farklı görüşler ortaya atılmaktadır;
1)

2)

3)

Bu kavim Gürcü asıllı olup; 16. Yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine girmesi ile İslâmîyeti
kabul eden ve Türkleşen bir bölümünü teşkil etmektedir ki bunlara “Türkik” yani
Türkleşmiş kişiler denmektedir.
Bir diğer görüşe göre; Ahıska Türklerinin Anavatanları olan Ahıska’ya gelmeleri çok
eskidir ki milattan önceye dayandığı ve Sakalar, Masagetler, Hunlar, İlk Kıpçaklar,
Alanlar, Savurlar gibi Türk toplumlarının bu bölgeye geldikleri ancak siyasi varlığın
geç dönemlerde söz edilebileceği bazı kaynaklarda zikredilmektedir. 11.yy.’da
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin pekişmesiyle Ortadoğu, Kafkasya ve Doğu
Anadolu’da kurulan çeşitli Türk devletleri içerisinde yer alarak tam anlamıyla bir Türk
yurdu haline gelmiştir.
1573 yılında Osmanlı devletinin Gürcistan’ı fethetmesiyle iç Anadolu bölgesinden
özelliklede Konya, Tokat ve Yozgat’tan getirilen ve Oğuz boyuna mensup bu Türkler,
Ahıska bölgesinde yaşayan az sayıdaki diğer Türkmenlerle karıştı ve daha sonraki
dönemlerde buraya getirilen Kürt toplumları burada yaşayan Türkmenlerle karışarak
Türkleştiği ifade edilmektedir. ( AVŞAR, B. Zakir; TUNÇALP, Zafer S, 1995 s.1040)
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Tüm yukarıdaki iddialar göz önünde bulundurulduğunda, Ahıskalıların Türkleşen Gürcüler
olduğu yönündeki savları desteleyen kanıtlar bulunmamaktadır. Fakat aynı bölgede yaşayan ve
îslâmiyeti kabul eden Acaralar Türkleşmemiş kimliklerini muhafaza edebilmişlerdir. Bazı
Ahıskalıların soyadlarının Gürcüce olması yanlış ithamlara neden olmaktadır. Soyadı milliyeti
belirleyen tek unsur değildir. Eğer olsaydı Rusça soyadı taşıyan birçok Gürcü bulunmakta
bunların en ünlüleri de Sisianov, Mouravov, Anazonikov gibi ünlü Gürcü isimlerin taşıdığı
soyadlarıdır. Yine aynı şekilde Osmanlı döneminde kontrol altına aldığı toprakları Türkleştirme
gibi bir çaba içine girmemiş, bünyesinde barındırdığı milletler kimliklerini muhafaza
edebilmişlerdir. Buna en iyi örnek ise eski Yugoslavya coğrafyasıdır. Hırvat( çok az bir kısmı),
Sırpların bir kısmı ve Arnavutların çoğunluğu Osmanlı hâkîmiyetine girip Müslüman olmalarına
rağmen kimliklerini muhafaza etmişlerdir. Etnologlara göre Mesket Türkleri Gürcü olmayıp aslen
Tatar kökenlidir. Gerçekten de 1826 Edirne Anlaşmasıyla Osmanlı devletine bırakılan Güney
Mesketya’da Tatar Türklerinin bir kolu olan Mesketler yaşamaktadır ve bunlarda İslâmîyeti kabul
etmişlerdir.( AVŞAR, B. Zakir; TUNÇALP, Zafer S, 1995, s. 15-80)
Boşnaklar
Sürgün edilen toplumlarda genellikle bir kimlik inkârına dayalı politikalara zemin
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Örneğin Bosna’da da mezalime uğrayan Bosnalılar tarih boyunca
kimlikleri üzerinden kendilerini savunmak zorunda bırakılmışlardır. “Bosnalı” kavramı her
şeyden önce kökleri geçmişe uzanan etnik ve siyasi bir kimliği ifade etmektedir. Enver
İmamoviç’in ifadesiyle Bosnalılar ne İslamlaşmış Sırplar ne de İslamlaşmış Hırvatlardır.
a) Zagreb üniversitesinde Hırvat asıllı tarihçi Nada Klaiç’e göre orta çağdaki Bosna devleti
komşu Sırp ve Hırvatlardan daha eskidir.
b)

Bosna’nın en eski yerlilerinin “İlirler” olduğu yönünde kültürel izlere rastlandığı ifade
edilmektedir.

c)

Tarihçi Enver İmamoviç “Boşnak” kelimesinin 2000 yıldan daha fazla bir sürekliliğe
sahip olduğunu ileri sürerek Antik çağda “Poseni” olarak adlandırılan bir kavim
yaşamıştır. Roma imparatorluğu döneminde Bosna’nın Bassania olduğunu ve 6. ve 7.
yy da Slavların Balkanlara gelmesiyle önce Bassania’nın önce Bosona sonra ise Bosna
olduğunu ileri sürmektedir. Bu tür tezlerden hareketle Orta Çağda Bosna topraklarında
yaşayan halka “Boşnyani” adıyla anılmaktadır.

Balkanlarda resmi kaynaklara göre Müslümanların sayısı 8 milyon 250 bin civarındadır.
Kemal karpak’a göre 19.yy 2. yarısında Müslümanların balkan nüfusuna oranı yüzde 43’lere
varmıştır.(TÜRBEDAR, 2006, s.175-210)
Kırım Tatarları
Yine Kırım Tatarları ile de ilgili çeşitli bir takım kimlik eksenli çarpıtmalar yapılmaya
çalışılmaktadır. 1944 büyük sürgüne kılıf arayan kesimler, bugün Kırım Tatarları adı verilen
halkın terkibi kimliği ve geçmişi hakkında da tarihi hakikatlere uymayan kanaatlerle hareket
ettikleri görülür. Genellikle sanıldığının aksine Kırım Tatarları tek bir dalgada gelip Kırım
yarımadasına yerleşmiş bir millet değildir. Aynı zamanda birçoklarının dile getirdiği olaya aşina
olmayan çevreler tarafında dile getirilen Moğol asıllı oldukları yönünde iddialarla, Tatar halkının
13. Asırda Cengiz han orduları ile buraya geldikleri ve buralara yerleştikleri şeklindedir. Yine
“Tatar” isminin bugün ve geçmişte bazı yerlerde kullanıldığına bakarak, mesela günümüzde idil
boyundaki Tataristan muhtar cumhuriyetini göz önünde bulundurmak suretiyle Kırım Tatarlarının
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o Tatarların kırımdaki bir kolu olduğunu iddia ederek Kırımdaki Kırım Tatarlarının varlığına
meşruiyet sorunu temellendirilmek istenmektedir. Oysaki Kırım Tatarlarının bugün konuştukları
lehçelerin hepsi Türk dilidir. Kırım Tatarcası diye adlandırabileceğimiz tek bir dil mevcut
değildir.1944 büyük sürgün öncesi “yalıboyu” tabir edilen Kırımın Güney sahil şeridinde
yaşayanlar Osmanlının uzantısı niteliğinde büyük ölçüde Oğuz ağırlıklı bir lehçe konuşurken
“Çöl” tabir edilen Kırımın kuzey kesimindeki düzlük kesimlerde ve Kerç Yarımadasının halkı
Kıpçak lehçesi ağırlıklı konuşmaktadır. (KIRIMLI, Hakan, s.3)
Arakanlı Müslümanlar
Günümüzün en acı göç mâğdurîyetini yaşayan toplumlardan biride hiç şüphesiz Arakanlı
Müslümanlardır. Günümüz Burma’sında 8 farklı etnik gruptan (Burman,Şan,Kaçin,
Karen,Kayah, Mon,Çin, Rakhin) oluşan yerli Burmalıların tamamının Moğol ırkından geldiğini
iddia etmektedirler. Bu durumda Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) gibi aryan ırkından gelen
Burmalıların var olduğu gerçeği inkâr edilmektedir.
Bulgar Türkleri
Balkan sürgünlerinde durum biraz daha farklıdır. Kimlik inkârı değil sadece farklı bir
kimliğe mensubiyetlerinden dolayı sürgün edilen bir toplumdur Bulgar Türkleri…
XIX. yy’ın ikinci yarısından itibaren, Kırım Savaşı sonrasında, Kafkasya’dan başlayan göç
dalgasını, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonraki Rumeli göçleri takip etti. Balkan Savaşı
sonunda yine batıdan hızlanan göç hareketleri I. Dünya Savaşı’ndan sonra ve cumhuriyetin ilk
yıllarında da yoğunluk kazanmıştır. XIX. yy’da Rumeli Türklerinin, Anadolu’ya doğru göçleri
başladı. Bulgaristan Türklerinin ilk büyük göçü Doksanüç Muhacereti olarak kabul edilmektedir
bu olay Bulgaristan’ın kuruluş günlerine rastlamaktadır. Bulgaristan, 1878’de Berlin Antlaşması
ile Osmanlı Devletinin Tuna Vilâyeti’nde kuruldu. Tuna nehri ile Balkan sıradağları arasında
kalan Tuna Vilâyeti’nde 1876 yılında 1.120.000 Türk ve 1.130.000 Bulgar yaşıyordu. Rus
panislavistleri, yarı yarıya Türk ve Bulgar nüfusunun yaşadığı bu topraklar üzerinde bir Slav
Devleti kurmak için yerli Türk halkını bölgeden söküp atmak düşüncesini ortaya attılar. Bu
düşüncenin fiiliyata geçirilmesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda oldu. Bulgar çetelerinin
imha hareketiyle Türkler zorunlu göçe tabii tutulmuşlardır(ŞİMŞİR,1986, s. 199-200) OsmanlıRus Savaşı’ndan sonra başlayan bu göç hareketlerinde Haziran 1879-Eylül 1880 tarihleri arasında
Varna Limanı’ndan yaklaşık olarak 18.033 Türk Anavatana geçmiştir. (ŞİMŞİR,1985, s.50-51.)
1878-1912 yılları arasında Bulgaristan’dan 350.000 Türk göç etmek zorunda kalmıştır.
(ÖKSÖZ,1997, s. 99.) 1914-1934 yılları arasında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yıllık ortalama
10.000 kişi göç etmiştir. 1934’de Bulgaristan’daki askeri ihtilalden sonra bu oran yılda 20.000
kişiye çıkmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk on yılda Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen
göçmenlerin miktarı 101.537’dir.(GERAY, 1970, s. 13) 1950 yılının başında Türk-Bulgar
sınırının birinci kapanış tarihi olan 6 Kasım 1950 tarihine kadar Bulgaristan’dan Türkiye’ye
30.778 göçmen gelmiştir ki bunların hepsi serbest göçmen vizesi ile girmişlerdir. Sınırın açılış
tarihinden, yani 3 Aralık 1950’den 31 Aralık 1950 tarihine kadar da 21.143 göçmen gelmiştir. Bu
suretle 1950 yılı içerisinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen göçmen sayısı 51.951 kişiyi
bulmasına rağmen (TANOĞLU, 1953 s. 139-140) aynı yıl içerisinde Bulgaristan’daki Türk
Konsolosluklarınca Türkiye giriş vizesini alanların sayısı daha da fazladır(84.784)(ŞİMŞİR,
1950, s.61-62) 1951 yılı için Türk konsolosluklarının verdiği giriş vizesi ise önceki yıldan daha
fazladır(104.686 kişi) .1951 yılının ilk aylarında gelen göçmenlerin sayısı anlaşma esası dahilinde
kalmış, günde 700-800 civarında dolaşmıştır. Fakat sene ile ilerleyip hasat mevsimi yaklaşınca
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bu miktar gittikçe ve suretle düşmüştür. Öyle ki bütün Eylül ayı içinde gelen göçmenlerin miktarı
3 bini aşmamıştır. Nihayet 1951 yılının sonlarına doğru görülen lüzum üzerine Türk Hükümeti
tarafından sınırın ikinci defa kapatılma tarihi olan 8 Kasım 1951 tarihinde göç tamamıyla durmuş
ve bu tarihten sonra Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçmen gelmemiştir. Bu yıl içerisinde gelen
göçmen miktarı 25.188 aile olmak üzere toplam 102.208 kişidir.(TANOĞLU, s. 131)
Bulgaristan’da 1942’de Komünist Parti Vatan Cephesi kuruluşunu ilan edere tüm antifaşist
güçleri bir araya topladı. Yeni Bulgar Komünist rejimin Türk azınlıkla ilgili en önemli politikası
Bulgar Sosyalist Devleti ile bütünleşmiş, “tek bir ulusun yaratılması” idi. Bu hareketin arkasında
yatan mantık alışılmış burjuva toplumunun kalıntısı olan ortadan kalkmak zorunda oluşu böylece
birleşmiş bir Bulgaristan Sosyalist Devleti kurulması idi. Böyle bir hareketin mantıksal sonucu
Bulgaristan’daki en büyük azınlığı oluşturan bir milyon Türkü kasıtlı olarak asimile
etmekti.(TODAROV, S:119 ) Komünist rejim bu amaç doğrultusunda Bulgaristan Türklerine
karşı ağır bir ekonomik baskı politikasını uygulamaya koydu. Vergi miktarları artırılarak
çoğunluğu köyü olan Türkiye’nin ürünlerinin büyük bir bölümünü devlete vermesi için baskılar
yapıyor, eski rejimde olduğu gibi Türk çocuklarını Trudovak adı verilen işçi asker taburlarını alıp
çok ağır işlere koşuyor, okul çağındaki Türk çocuklarını da Brigadir adı verilen kısa süreli işçi
taburlarına alıp çalıştırıyorlardı. 1947 yılında hiç sebep yokken Türk azınlığı ileri gelenleri
kalburüstü aydınları toptan tutuklanmaya başlandı. Yeni rejimin Türk halkına kuşkuyla bakması
ve tutuklamalara girişmesi, Türkler arasında derin bir korku ve kaygı yarattı.
Hutular ve Tutsiler
Yakın tarihimizin en vahim olaylarından biri hiç şüphesiz Ruanda’da yaşanan katliamdır.
1890 Brüksel Konferansı’nda, bölgede neredeyse hiç Alman olmamasına rağmen, egemen
devletlerce Ruanda, Almanya idaresine verildi. Doğal kaynaklar açısından zengin diğer devletler
varken, kendi payına bu fakir ve karasal devletin düşmesinde yarar görmeyen Almanya, 1907’ye
kadar ülkeye bir idareci bile göndermedi. I. Dünya Savaşı’nın ardından Ruanda yönetimi
Belçika’ya verildi. Ülkede o zaman yaşayanların %90’ı Hutu, %9’u Tutsi, %1’i ise Pigmeydi.
Afrika siyasetinde yönetici ve yöneten unsurların birbirinden ayrılması prensibini uygulayan
Belçikalılar bu politikayı Ruanda için kontrolün elde tutulmasının garantisi olarak gördüler ve
bölgede bulunan azınlıktaki Tutsileri, Hutulara karşı desteklemek amacıyla ırka dayalı bazı
ayrıcalıklar verdiler. Koloni güçlerine kolaylık olması amacıyla, herkese ırkını gösteren kimlikler
dağıtıldı. Tutsi ve Hutuların aslında ortak olan dil-gelenek-etik geçmişleri ve kültürleri yok
sayılarak, bir tür yapay ırksal ayrımcılığa başlandı. Belçikalı yöneticiler ayrımcılığı körüklemek
amacıyla, işe alımlardan hastane kabullerine kadar bütün kararları ırksal farklılıklara göre almaya
başladılar. Daha sonra üniversiteler, eğitim ve sosyal olanaklar Hutulara neredeyse tamamen
kapanmıştır. 1950’lere kadar Tutsileri Hutulardan üstün tutma siyaseti güden Belçika, bu tarihten
sonra savaşın ardından özgürlükçü akımların güç kazanması üzerine, Hutuların üzerindeki baskıyı
hafifletmiş, hatta zamanla, sayıca üstünlüklerinden ötürü Hutuları desteklemeye yönelmiştir.
Bunun bir sebebi de, uzun vadede ülkedeki yönetimin seçimler aracılığı ile sayıca üstün Hutulara
geçme olasılığının artmasıdır. Belçika, Ruanda ve Burundi’yi, 1962 yılında her iki devlet
bağımsızlıklarını kazanana kadar yönetti. Bu dönemdeki Belçika yönetimi tıpkı İngilizlerin
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde uyguladıkları gibi, yerli halk üzerinde acımasız ve adaletsiz
olmakla suçlanmıştır. II. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle, bağımsızlığa hazırlamak amacıyla Ruanda
yönetimi Birleşmiş Milletlere verildi. Beklenen şekilde yapılan seçimlerde Hutu milliyetçisi
PARMEHUTU Hareketi (Hutu Özgürlük Hareketi) iktidara geldi. İktidara geldikleri andan
itibaren, Belçikalıların desteğiyle, eski yönetimin uzantısı sayılan Tutsilere karşı hemen her
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bölgede çeşitli faaliyetlerde bulundular. Bu faaliyetlerin sonucunda 20 bin ila 100 bin arasında
Tutsi öldürüldü, 160 bin kadarı da komşu ülkelere, Tanzanya ve Uganda’ya sığındı. 1973’te Hutu
Juvénal Habyarimana bir darbeyle iktidarı ele geçirip, PARMEHUTU hareketine son verdi.
Ancak kendisi de bir Hutu milliyetçisi olduğundan Tutsiler açısından pek fazla değişiklik olmadı.
1980 yılına kadar komşu ülkelerdeki Tutsi nüfusu 500 binlere kadar ulaştı. Eğitimli ve
kalifiye kişiler olmaları sebebiyle gittikleri ülkelerdeki önemli kadroları ele geçirerek ülkelerine
dönüş için organize olmaya çalıştılar. Bu amaçla kurulan “Ruanda Yurtseverler Birliği” (RYB)
Ruanda hükümetine baskı kurmaya çalıştı ancak politik bir çözüme varılamadı.
Uganda’daki kamplarından çıkıp Ruanda’da hükümetle silahlı mücadeleye başladıkları 1
Ocak 1990’dan 1992’ye kadar bir iç savaş yaşandı ancak Ağustos’ta imzalanan ateşkesle geçici
olarak savaş durduruldu. Bu sürede soruna “kalıcı çözüm” bulmak isteyen aşırı uçtan Hutular
aldıkları kararları hayata geçirmeye kadar verdiler. 6 Nisan 1994’te tarihin gördüğü en kanlı
katliamlardan birisi radyoda yapılan anonslarla başladı. O gün, bir Hutu olan devlet başkanının
uçağı düşürüldü. Ülkede yaşanan kâostan faydalanan Interahamwe üyeleri ellerindeki listelere
bakarak, eğitimli Tutsi ve ılımlı Hutular başta olmak üzere kıyıma başladılar. Dünyadaki
soykırımlara seyirci kalmayacağını söyleyen Fransa ve ABD gibi ülkeler, bölgeye müdahale
etmemek için BM’de soykırım sözcüğünü içeren tüm önergelerde değişiklik isteyerek,
belgelerden çıkartılmasını istemişlerdir. Katliam haberlerini alan RYB üyeleri ülkenin
doğusundan girip katliamcılarla savaşarak başkente kadar ülkeyi ele geçirdiler. O ana kadar
bölgeye müdahaleden uzak durmaya çalışan Fransa, ani bir kararla, katliamı destekleyen ve o
anda legal olarak tanınan Hutu hükümetine askeri yardıma başladı. Bölgede hızla ilerleyen
Fransız askerleri, Kigali’nin batısından Kongo’ya kadar olan bölgenin yönetimini ele geçirdi ve
oraya RYB askerlerinin girmesini engelleyip, bölgedeki katliama müdahale etmedi. O ana kadar
600 bin insan öldürülmüşken, kendi sorumlulukları altındaki bölgede 200 bin kişinin daha
öldürülmesine seyirci kaldılar.
100 gün içinde bölgede 800.000’e yakın insan öldürülmüş, 2.000.000 Hutu, Tutsilerin ve
RYB askerlerinin öç almasından çekindiği için komşu ülkelere mülteci olarak sığınmıştır. Tüm
devlet kurumları çökmüş, ekili alan kalmamıştır. Soykırımın nedeni olarak, Avrupa kaynaklı ırk
temeline dayalı teoriler de öne sürülmektedir. Avrupa’da o dönemde, ırk üzerine düşünce üreten
bazı çevrelerce, Ruanda bölgesinde yaşayan insanların, ari ırk ile aşağı ırk olarak kabul edilen
zenciler arasında bir tür geçiş ırkı olduğu iddia edilmiştir. Bu yüzden Hutuların, Tutsileri gerçek
Ruandalı olarak değil, kendilerini sürekli aşağılayan ve sömüren Avrupalıların ülkelerindeki
işgalci akrabaları olarak değerlendirdikleri iddia edilmiştir. Benzer olaylar başka ülkelerde
örneğin Sudan’da da görülmüştür. .(Wikipedi)
Ahıska Sürgününün Diğer Nedenleri
a)
b)
c)

Aslen Gürcü olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Josef Stalin
bölgedeki Türk varlığından rahatsızlık duyması
Aslen Türk oldukları hiç şüphe götürmeyen Ahıskalıların Türkiye ile olan yakın
bağları
Savaş durumunda olan bir devletin durumdan istifade ederek içerideki azınlıklardan
biri olan Ahıskalıların zor koşullar altında sürgüne gönderilerek aşamalı bir soykırım
gerçekleştirmek.

Uluslararası Kamuoyunun Ahıska Meselesine Yaklaşımı
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ABD’de ki Ahıskalı Göçmenler;
ABD’de ki Ahıskalılar bir sosyal mühendislik projesi kapsamında kullanmaktadır. Çünkü
Azerbaycan’da bulunan petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla ile hiçbir kesintiye uğramadan
“Batı” ya aktarılması amaçlanmaktadır. Ahıskalıların bu anavatanlarının bulunduğu Güney
Gürcistan toprakları bu hat için en güvenilir rotadır. Gürcistan hükümeti bu bölgelerde yaşayan
Ermeni asıllı Gürcü vatandaşların Ayaklanma girişiminden endişe duymaktadır. Aynı şekilde
bölgeye yerleştirilecek olan Ahıskalıların Ermenilerle olası çatışması bölgenin güvenliğini tehdit
edecek ve ABD, Avrupa ülkeleri, Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan bu anlamda bir göç
politikasını desteklememektedirler. Bu kapsamda ABD’ye olan göç, yukarda bahsettiğimiz
ülkelerin çıkarları doğrultusunda hazırlanmış bir sosyal mühendislik projesidir. Gürcistan
nüfusunun %8’ini oluşturan Ermeniler Ahılkelek bölgesinde yaşamaktadır. Burada Rus Askeri
üssü bulunuyor.(ASLAN, S:59)
Gürcistan’ın yaklaşımı;
a)

b)
c)
d)

Vatanlarına dönüş sürecinde Ahıskalıların göç ettirildikleri yerlere yerleştirilmeleri
Türkiye sınırındaki Samtskhe-Cavekheti bölgesindeki demografik değişimler
bölgedeki Müslüman nüfusu yoğunluğunu arttıracak bu da ayrılıkçı bir takım
hareketlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Örneğin Aphazya ve güney Osetya da
yaşanmıştır.
Samtskhe-Cavakheti bölgesinde Müslüman nüfusun kitle halinde yerleşmesi
bölgedeki Ermeni nüfusuyla bir takım çatışmalar meydana getirir
Ülkede şu anda 300 binden fazla göçmenin bulunması yeni bir göçmen dalgasının
Gürcistan’ı ekonomik ve siyasi sıkıntıya sokma olasılığı
Bölgenin jeopolitik önemi nedeniyle bu bölge sadece Doğu-Batı geçiş güzergâhı değil
aynı zamanda askeri tesislerin kurulmasına uygun bir coğrafyadır. Bu bölgenin
hâkimiyeti hem Gürcistan-Azerbaycan istikametini hem İran-Ermenistan istikamet
bölgesini hem de Türkiye istikametine açılım yapabilir.

Türkiye’nin yaklaşımı;
a)

b)

Türkiye gerek tarihi anlamda Anadolu’nun bir parçası olması gerekse gerek oradaki
yaşayan soydaşlarına rağmen Abhazya ve Acaristan’da ayrılıkçı bir politika izlememiş
ve destek vermemiştir. Dolayısıyla Türkiye Samtskhe-Cavakheti bölgesinde ayrılıkçı
bir politika izlemeyeceğinin teminatıdır.
Yine Türkiye bölgede Türkiye lehine ayrılıkçı bir politika izlememesinin yanında
bölgede artan Ermeni nüfusuyla birlikte doğabilecek ayrılıkçı girişimlere karşı
çıkmaktadır.

Rusya’nın yaklaşımı;
1944’ten günümüze kadar olan süreçte hem SSCB döneminde hem de Rusya
döneminde Ahıskalıların vatana dönüş mücadelelerinde bir takım geçiş dönemleri olmuştur.
Bunu üç ana döneme indirgeyebiliriz;
-Kayıtsızlık Dönemi
-Hareketlenme dönemi
-Uluslararasılaştırma dönemi
Özellikle kayıtsızlık dönemi diye ifade ettiğimiz dönem(1944-1967) içerisinde, 28 Nisan
1956 tarihinde SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu(Başkanlık Heyeti) 135/142 sayılı kararı
gereğince Ahıska Türklerine sürgün süresince getirilen kısıtlamalar kaldırılmıştır. Ancak 1’inci

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

madde de sürgün yasağı kaldırılsa da 2’inci madde de Ahıska ve Kırım Türklerine vatanlarına
dönme izin verilmemiştir. Böylelikle birçok Ahıskalının yeni vatanı Azerbaycan ve Balkar
torakları oldu. Sıkıyönetimin kaldırılmasının ardında birçok aile Gürcistan’a dönme cesareti
gösterdi ve bu aileler apar topar tekrar sürgüne gönderildi. SSCB bu olayın ardında 2-7 km olan
sınır tampon bölgesini 78 km’ye çıkardı. Bu dönemde Ahıskalı aydınlar ve önde gelenleri
Moskova’ya bir takım başvurular yapsa da geri dönüş için olumlu cevap alınamadı.1956 yılında
Özbekistan’ın birçok bölgesinde örgütlenme imkânı bulan Ahıskalılar tarafından Moskova’ya
birçok başvuru yapıldı.
Hareketlenme döneminde ise Ahıska meselesi açıkça Sovyet makamları ile görüşülmeye
başlanmıştır. 1968 yılında Taşkent yakınlarında 600 kişilik bir grup tarafından gösteri yapılmış
ancak birçoğu tutuklanmıştır. Yine aynı yıl içerisinde bir grup aile Ahıska’ya dönmek için Sovyet
makamlarından izin istemiş ve izin verilmiştir. Ancak 505 aile dönmeye kalkınca izin iptal
edilmiştir. “Ahıska Sorunu” 1968 yılına kadar dünya gündeminden gizli tutulmuş 30 Mayıs 1968
yılında SSCB Yüksek Prezidyumu’nun kabul ettiği kararname ile bu sorun ortaya çıkarılmıştır.
1968 Haziran’ın da Yüksek Sovyeti Şaşırtıcı bir şekilde sürülen halkların en sonuncusu olarak bir
karar çıkardı. 1968 sonunda Ahıskalılara Sovyet vatandaşlarına olduğu gibi pasaport verilmeye
başlamıştır. 18 Ağustos 1972 yılında Geçici Organizasyon Kurumu, BM’ ye ve Türkiye
Başbakanı Fırat Melen’e başvuruda bulundular. Bu başvuruda halkın durumunun incelenmesi ve
ülkeye bağımsız bir BM Tahkikatı Heyeti gönderilmesi istenmiştir. Çıkan kararlar neticesinde
1977 yılında 9 aile Gürcistan’a yerleşse de yerel yönetime yapılan baskılar neticesinde aileler
ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. 1885 yılından sonra Ahıska Türklerinin sorunları resmi
olarak gündeme gelmeye ve dış basında yer almaya başlamıştır. Gürcistan hükümeti 300 ailenin
yerleştirilmesi için hazırlık yapacağını bildirmiş ancak bu hazırlıklar hiçbir zaman
tamamlanamamıştır. 18 Ağustos 1988 yılında ilk kez Komünist Partisinin yayın organında Ahıska
Türklerinin sürgün tarihini anlatan bir yazı kaleme alınmıştır.
Ahıska Türklerinin uzun süren mücadeleleri sonucunda Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti
14 Kasım 1989 kararnamesi, 7 Mart 1991 yılında “sürgüne tabi tutulan halklara karşı uygulanmış
cezaların haksız ve yasadışı olduğunun kabul edilmesi ve onlara haklarının iade edilmesi”
hakkındaki kanunu kabul etti.
1991 yılından sonra Ahıska Türkleri tarihinde belirsiz bir dönem başlamış, bu dönemden
sonra Ahıska meselesi uluslararası arena da dillendirilmeye başlamıştır.(BUNTÜRK,2014, s.135140)
Sonuç
Güney Kafkasların kanayan yarası Ahıska meselesi sadece bölgesel anlamda bir sorun
olmaktan çıkmış, uluslararası bir mesele halini almıştır. Çünkü Ahıska gerek bulunduğu jeostratejik önemi gerekse Enerji nakil yollarının üzerinde olması nedeniyle birçok devlet açısından
çıkar gözetilen bir bölge önemine kavuşmuştur. Bu da çözümsüzlüğün, bir başka ifade ile
çözümsüzlüğün sümen altı edilmemesine neden olmaktadır.
Gürcistan’ın siyasal ve ekonomik anlamda uluslararası sisteme entegre olma çabası
içerisinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda birçok problemle yüzleşmek zorunda
kalmaktadır. Bunlardan en önemlisi ulus devlet oluşturma çabasında olan Gürcistan’ın birçok
etnik kimliğe dayalı sorunların ortaya çıkmasıdır. Gürcistan’ın içinde barındırdığı farklı etnik
yapıların Gürcistan’ın bağımsızlığını tehdit etmesi, Ahıska meselesine yaklaşımını
sertleştirmesine neden olmuş ve çözümü zorlaştırmıştır.
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Bölgeye yerleştirilen Ermeni nüfusu % 90’lara ulaşmıştır. Bu da oraya yerleştirilecek
Ahıskalılarla Ermeniler arasında çatışma doğuracak, dolayısıyla bu sorunda birçok devlet
tarafından kullanılmak istenecektir. Bu bağlamda yakın dönemde Ahıska meselesinin Çözüme
ulaşması mümkün gözükmemektedir.
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ETNİK BİR DEMOKRASİDE AZINLIK TANIMI VE AZINLIK HAKLARI:
GÜRCİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİ
THE DEFINITION OF MINORITY AND MINORITY RIGHTS IN AN ETHNIC
DEMOCRACY: MESKHETIAN TURKS IN GEORGIA
Hazar Ege GÜRSOY*
Özet
Gürcistan, Avrupa Konseyi’ne üye olabilmek için Ahıska Türklerinin geri dönüşünü sağlamayı
taahhüt etmiş ancak bu taahhüdünü tam anlamıyla yerine getirmemiştir. Bu bildiride, Sammy Smooha’nın
‘etnik demokrasi modeli’ temel alınarak, Gürcistan’da azınlık kavramının tanımı ve azınlık haklarına ilişkin
mevzuatın Ahıska Türklerine nasıl yansıdığı incelenmektedir. Smooha’ya göre etnik demokrasiler, asgari
ölçekte demokrasi normlarını bünyelerinde barındırmakla birlikte etnik milliyetçiliği merkeze koymakta ve
azınlıklara eksik de olsa bazı bireysel ve kolektif haklar tanımaktadırlar. Etnik bir demokrasi olarak
tanımlanabilecek Gürcistan’da, anayasada ve imzalanan uluslararası anlaşmalarda azınlıklara bazı bireysel
ve kolektif haklar verilmesi taahhüt edilmiştir. Bildiride, etnik demokrasilerde devletlerin azınlıklara sınırlı
haklar vermelerindeki en önemli etkenin uluslararası meşruiyet arayışı olduğu görüşü savunulmaktadır.
Bağımsızlığından sonra Batı’ya entegre olma çabasındaki Gürcistan’da bazı etnik ve dinî azınlık grupların
varlığı kabul edilmekte ve bu grupların haklarının korunmasına yönelik bir devlet politikası izlenmektedir.
Ancak uygulamada Ahıska Türkleri önemli ayrımcılıklara maruz kalmaktadırlar. Bu bildiride, 2015 ve
2016 yıllarında Gürcistan’da gerçekleştirilen saha araştırması verilerine dayanılarak, Ahıska Türklerinin
resmî olarak Gürcü kabul edilmelerinin neden olduğu çelişkiler, mağduriyetler, kavramsal ve yasal
boşluklar analiz edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ahıska Türkleri, Etnik Milliyetçilik, Etnik Demokrasi, Kimlik
Abstract
Georgia agreed to guarantee the repatriation of Meskhetian Turks as a precondition of Council of
Europe membership, although this process has still not been completed. Based on Sammy Smooha’s “ethnic
democracy model”, this presentation focuses on Georgia’s legal framework regarding the minority concept
and minority rights, and discusses its impact on Meskhetian/Ahıska Turks. According to Smooha, although
ethnic democracies follow a diminished level of democratic norms and ensure certain individual and
collective rights to their minorities, their state- and nation-building efforts evolve on the notion of ethnic
nationalism. Georgia, as an example of an ethnic democracy, guarantees certain individual and collective
minority rights as a result of the international agreements to which it is party. In this presentation, it is
argued that the provision of such minority rights is an attempt to gain legitimization and acknowledgement
among international actors, which is a core characteristic of an ethnic democracy. After declaring
independence, in a bid to integrate with the West, Georgia acknowledged the existence of certain ethnic
and religious minorities and adopted several policies aimed at their protection, although in practice,
Meskhetian Turks encountered serious discrimination. Based on fieldworks conducted between 2015 and
2016 in Georgia, this presentation analyzes the contradictions, unjust treatment, and the conceptual and
legal loopholes caused by the official discourse of Georgia, which defines Meskhetian Turks as ethnic
Georgians.
Keywords: Meskhetian/Ahıska Turks, Ethno-Nationalism, Ethnic Democracy, Identity.

Ahıska Türklerinin Kimliğine Yönelik Görüşler
Gürcistan’da Mesheti-Cavahetya olarak adlandırılan, Adıgön, Ahılkelek, Ahıska, Aspinza
ve Bogdanovka rayonlarını kapsayan bölgede yüzyıllar boyunca yaşamış olan Ahıska Türkleri,
1829 Edirne Anlaşması’yla Osmanlı’nın hâkimiyeti kaybetmesi neticesinde Rusya
*
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İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir.1 1921 yılından itibaren Sovyetler Birliği bölgede
kontrolü bütünüyle ele geçirmiştir (Aydıngün ve Asker, 2012, s. 179; Aydıngün, 2008, s. 4). Bu
tarihten itibaren Ahıska Türklerinin adlandırılması meselesi siyasi bir boyut kazanmış; farklı
dönemlerde farklı nedenlerle, farklı adlandırmalar kullanılmıştır (Aydıngün ve Aydıngün, 2014,
s. 1). 1935’ten itibaren Ahıska Türkleri ‘Azerbaycan’lı olarak adlandırılmışlardır (Trier ve
diğerleri, 2011, s. 10). Etnik kimlikleri ve Türkiye ile yakınlıkları dolayısıyla ‘güvenilmez halk’
olarak nitelendirilen Ahıska Türkleri, 1944 yılında kendi topraklarından koparılarak, insanlık dışı
şartlarda Mesheti-Cavahetya’dan Orta Asya’ya sürülmüşlerdir. Sürülen nüfusun arasında az
sayıda Kürt, Terekeme, Karapapak, Hemşin ve Osmanlı döneminde Müslümanlığı kabul etmiş
Gürcüler bulunsa da çoğunluk Türklerden oluşmaktaydı (Baydar-Aydıngün, 2001, s. 5-12)
Sürgün kararlarına ilişkin belgelerde de Türk, Kürt ve Hemşin isimleri belirtilmekteydi (BaydarAydıngün, 2001, s. 282).
Topluluğun etnik kimliğinin Ahıska Türkü şeklinde güçlenmesinin nedenleri arasında hiç
şüphesiz Sovyet rejiminin etnik kimliklerine yönelik izlediği ayrımcı politika, sürgün deneyimi
ve sürgünde geçen kolektif yaşam bulunmaktadır (Keskin ve Anaç, 2016, s. 280). Zaman
içerisinde Ahıska Türklerinin, Türk mü Gürcü mü olduğu tartışması önem kazanmış, uluslararası
literatürde etnik kökenleri ve kimlikleri konusunda oydaşmaya varılamamış, dolayısıyla Ahıska
Türklerinin adlandırılmasının siyasi bir mesele olması durumu devam etmiştir. Günümüzde 1944
yılında Mesheti-Cavahetya’dan sürülenleri tanımlamak için yaygın olarak üç kavram
kullanılmaktadır. Bunlar Mesh-Mesketyalı (İng. Meskhetians), ‘İng. Meskhetian Turks’ ve
Ahıska Türkü adlandırmalarıdır. Özellikle Gürcü tezini savunan Gürcü, Sovyet ve post-Sovyet
tarih yazıcılığının sıklıkla kullandığı ve günümüzde Gürcistan resmi söyleminin de dayandığı
‘Mesh’ ya da ‘Mesketyalı’ adlandırmasının temelinde, Ahıska Türklerinin aslında eski bir Gürcü
kavmi olan Mesh’ler olduğu, 1578 yılında Osmanlı İmparatorluğunun bölgede hâkimiyeti
kurmasıyla beraber baskıcı bir Türkleştirme ve Müslümanlaştırma politikasına maruz kaldığı
görüşü yatmaktadır (Blandy, 1998, s. 8-10; Trier ve diğerleri, 2011, s. 10; Tarkhan-Mouravi ve
Sumbadze, 2005). İngilizce literatürde kullanılan ‘Meskhetian Turks’ yani Mesketya Türkleri
adlandırılması ise uluslararası platformlarda uzun süre en çok kullanılan adlandırmadır. Bu
adlandırma, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (İng. United
Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) gibi birçok uluslararası örgüt tarafından
kullanılmaktadır (Aydıngün ve diğerleri, 2006, s. 2; Swerdlow, 2006, s. 1833). Bu adlandırmanın
temelinde 1998 yılında Lahey’de AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği tarafından
düzenlenen müzakerelerde İng. Meskhetian Turks kavramının kullanılması doğrultusunda alınan
karar bulunmaktadır (Buntürk, 2007, s. 263; Kütükçü, 2005, s. 275). Bu kararın hem Gürcü hem
de Türk tezini uzlaştırma amacı taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Türkiye’de kullanılan adlandırma Ahıska Türkü’dür. Ahıska Türkü adlandırması özellikle
1980’lerden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmış, daha önce kendilerine Türk ya da
Kafkas Türkü diyen bu topluluk zamanla kimliklerini göç ettirildikleri ana yurtları olan Ahıska
ile özdeşleştirmişlerdir.2 Arkeolojik bulgular, yazılı Arap ve Türk kaynakları ve linguistik
verilerin dayandırıldığı Ahıska Türkü adlandırmasını kullanan ve aralarında önde gelen Ahıska
Batum Konferansı (1918) neticesinde yerel halkının talebi ile bölge tekrar Osmanlı hâkimiyetine girse de 1921’de
Gürcistan’ın kısa süreli bağımsızlığının ardından ülkenin Sovyetler Birliği’nin parçası olması ile sona ermiş; ardından
imzalanan Moskova (1921) ve Kars (1921) anlaşmaları ile bölge Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırları
içerisinde kalmıştır.
2 Günümüzde Mesheti-Cavahetya olarak adlandırılan bu bölge Dede Korkut kitabında ‘Ak-Sıka’ (Ak-Kale) olarak
geçmekteyken, 481 yılının kayıtlarında ‘Akesga’ olarak tanımlanmaktadır (Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 37).
1
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Türkü liderlerinin de bulunduğu Türk tezi savunucuları ise bölgedeki Türk tarihini MÖ 4. yüzyıla
kadar dayandırmakta, Ahıska bölgesine ilk Bun-Türklerin ardından Hunların, Hazarların ve
Kıpçakların geldiğini savunmaktadırlar (Kırzıoğlu, 1992). Örneğin Kırzıoğlu (1992), bu bölgede
yaşayanların çoğunluğunun Kuman-Kıpçak halkına mensup olduğunu ileri sürmektedir.3
1991 yılında Gürcistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ile Ahıska Türklerinin geri dönüşü
meselesi Gürcistan’da önemli bir gündem haline gelmiş, 1999 yılında Gürcistan’ın Avrupa
Konseyi’ne üyelik sürecinin başlamasıyla Ahıska Türklerinin geri dönüşü Gürcistan tarafından
taahhüt edilmiştir. 2011 yılına kadar başvuruda bulunan Ahıska Türklerinin geri dönüşünün
sonuçlanacağı taahhüt edilmişse de bu süreçte aksaklıklarla karşılaşılmış, süreç
tamamlanamamıştır. 2007 yılında çıkarılan Geri Dönüş Yasası kapsamında ve daha önceki
yıllarda Gürcistan’a geri dönen az sayıda Ahıska Türkü vatandaşlık alma sürecinde ciddi sorunlar
yaşamışlardır. Deneyimledikleri sürgünler ve zorunlu göçler sonucunda 10 farklı ülkede yaşayan
Ahıska Türklerinin en az ikamet ettiği ülke Gürcistan’dır. Kesin rakamlara ulaşmak mümkün
değilse de Gürcistan’da, 1960’lardan itibaren kendi imkânlarıyla geri dönüş yapanların sayısı
557’yken, Geri Dönüş Yasası’yla repatriant statüsü alan Ahıska Türkü sayısı 1254’tür.4 Ayrıca,
bu süreçte sadece 7 Ahıska Türkü vatandaşlık statüsünü kazanmıştır (Keskin, Tulun ve Yılmaz,
2016, s. 311-312).
Gürcistan’daki Ahıska Türkü nüfusunun bu kadar az olmasının bir nedeni, Ahıska
Türklerinin zorluklarla kurdukları yaşamlarını bırakıp yeni bir göç deneyimine girmekten
çekinmeleriyken, bir diğer neden ise Gürcistan devletinin ve toplumunun Ahıska Türklerinin geri
dönüşüne yönelik tedirginlikleridir (Keskin, Tulun ve Yılmaz, 2016, s. 296-297, 312). Ahıska
Türklerinin geri dönüş süreçlerinde yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları entegrasyon
sorunlarının en temel nedenlerinden biri de hiç şüphesiz Ahıska Türklerine yönelik izlenen kimlik
politikasıdır. Gürcistan’da gerçekleştirilen saha araştırmalarında görüşülen Ahıska Türklerinin
büyük bir kısmı kendini Gürcü olarak adlandırsa da Gürcü tezini savunan Ahıska Türkleri de dâhil
olmak üzere grubun ciddi anlamda ötekileştirildikleri ve ‘tam Gürcü’ olarak kabul edilmedikleri
durumu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, Ahıska Türklerinin kimliğinin nasıl algılandığı ve geri
dönüş yapan Ahıska Türklerinin mevcut durumunu analiz edebilmek için Batı liberal
demokrasilerine entegre olma çabasına giren Gürcistan’ın demokratikleşme süreci, Gürcü kimliği
algısı, azınlık kavramına bakış açısı ve azınlık haklarına yönelik izlediği politikalar önem
kazanmaktadır. Bu analizi yapabilmek için post-Sovyet demokratikleşme literatüründe önemli bir
yeri olan Sammy Smooha’nın ‘etnik demokrasi modeli’ temel alınmaktadır.
Etnik Demokrasi Modeli ve Gürcistan Örneği
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla aralarında Gürcistan’ın da bulunduğu devletler
demokratikleşme literatürü çerçevesinde incelenmiş; ilk yıllarda geçiş (İng. transition theory)
kuramı kapsamında eski rejimin yıkılması ve pazar ekonomisine geçiş olmak üzere iki boyutuyla
ele alınan (Rustow, 1970; O’Donnell ve diğerleri, 1986) demokratikleşme sürecinin başarılı kabul
edilebilmesi için eski rejimin yıkılması, demokratik dönüşüm ve demokratik pekiştirme adlı üç
evreyi tamamlamaları beklenmiştir. Ancak zamanla birçok post-Sovyet ülkede demokratik
Bölgedeki Kıpçak nüfusunun artmasındaki en önemli etkenlerden biri Selçukluların 11. yüzyılda Ahıska ve çevresini
işgal etmesidir. Selçuklu işgalinden sonra gerekli askerî güce sahip olamayan Gürcü Kralı II. David, Kıpçakları 1118
yılında ülkesine davet etmiştir. 1267 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Kıpçaklar, Ahıska’da Atabek
Beyliğini/Devletini kurmuşlardır (Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 37).
4 Repatriant statüsü alan Ahıska Türklerinden kaçının Gürcistan’da ikamet ettiği konusunda net bir veri
bulunmamaktadır.
3
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pekiştirme safhasında sorunlar yaşandığı gözlenmiş ve bu ülkelerin aslında tam olarak
demokratikleşemeyeceği öngörüsünde bulunulmuştur. Bu bağlamda, bahsi geçen ülkelerin
sadece eski rejimin yıkılması ve pazar ekonomisine geçiş açısından değerlendirilmesinin yetersiz
olduğu anlaşılarak demokratikleşme süreçlerini etkileyen ulus ve devlet inşası süreçlerinin
önemine vurgu yapılmıştır (Gill, 2000; Kuzio, 2001). Demokratikleşme sürecindeki birçok postSovyet ülkede devlet inşası Batı liberal demokrasileri temel alınarak gerçekleştirilse de ulus inşası
sürecinde sorun yaşadıkları ve uzun vadede bu sorunun devlet yapılanmasında da demokratik
olmayan sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir. Bu sorunun temelinde ulus inşasının titüler grup
üzerinden oluşturulması yatmaktadır. Birçok demokratikleşme kuramcısına göre demokratik
pekiştirme sürecine ve dolayısıyla Batı liberal demokrasine ulaşmaktaki en büyük engel, çokuluslu devletlerde çıkabilecek etnik çatışmalardır. Aralarında Gürcistan’ın da bulunduğu postSovyet ülkelerdeki çok etnili yapıya rağmen ulus inşasında titüler grubun temel alınması, diğer
bir ifadeyle, ulus inşasının sivil milliyetçilik yerine etnik milliyetçiliğe dayandırılması çoğu
zaman etnik çatışmaları tetiklemiş, dolayısıyla titüler gruba mensup olmayan gruplar azınlık
hakları açısından değerlendirilmek yerine birer güvenlik tehdidi olarak algılanmıştır (Linz ve
Stepan, 1996; Gürsoy ve Biletska, 2016).
Sammy Smooha (1989), demokratikleşmekte olan fakat sivil demokrasi normlarını henüz
içselleştirememiş devletleri tanımlamak amacıyla etnik demokrasi modelini öne sürmüştür. Bu
tip demokrasiler kendilerini demokrasi olarak kabul ederler ve uluslararası platformda da
demokrasi olarak değerlendirilirler. Ancak bu tür devlet modelleri için vatandaşlık ve titüler ulus
üyesi olma arasında keskin bir çizgi bulunmakta, yani titüler ulus üyesi olmak ayrıcalıklı bir
statüye sahip olma anlamına gelmektedir. Devletin kurumsallaşması titüler gruba ayrıcalık
sağlama üzerine kurulmakta ve bu grup devlet yönetimindeki yegâne unsur olmaktadır. Öte
yandan, etnik demokrasiler ülkedeki azınlıkların bir takım temel insan haklarını (onur, fiziksel
koruma, eşitlik), sosyal haklarını (mülkiyet, sağlık, iş, gelir ve eğitim), sivil özgürlüklerini
(toplanma, basın özgürlüğü, tarafsız yargı) ve siyasal haklarını (seçme ve seçilme, çok partili
sistem, askerî ve dış müdahaleler olmaksızın hükümeti adil seçimlerle değiştirebilme) teminat
altına alırken, bu teminatın temelinde daha öncede dile getirildiği gibi uluslararası meşruiyeti
kazanmak ve azınlık gruplarını kontrol etmek yatmaktadır (Smooha, 2005); zira hem devletin
hem de titüler grubun toplumsal bilinci azınlıklara yönelik gerçek ya da kurgusal temellere dayalı
bir tehdit algısı üzerine inşa edilmektedir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takip eden 26 yıllık bağımsızlık dönemine bakıldığında,
Smooha’nın sunduğu etnik demokrasi modelinin, Gürcistan’ın sosyo-politik gerçekliğini
açıklama gücünün çok yüksek olduğu görülmektedir. Kurulduğu yıllarda ilk devlet başkanı
Gamsahurdia başta olmak üzere, siyasi elitin etnik milliyetçi bir politika izlemesi, azınlık
milliyetçiliklerini tetiklemiş ve etnik çatışmalara neden olmuştur. Şevardnadze döneminde sivil
milliyetçilik adımları atılmış olsa da etnik milliyetçi değerlere sahip toplum karşısında beklenen
başarı tam anlamıyla sağlanamamıştır (Sabanadze, 2005, s. 125). Ülkenin üçüncü devlet başkanı
Saakaşvili döneminde, Batı’ya entegrasyon ve Avrupa Konseyi’ne üyelik amacıyla liberal
demokrasi ve azınlık haklarını geliştirmeye yönelik düzenlemeler yapılmış, taahhütler verilmiş
ancak 2008 Savaşı’nı takip eden süreçte Saakaşvili’nin toplumsal desteğinin azalması iktidarın
değişmesine, 2012 yılında Gürcü Rüyası koalisyonunun yönetimi devralmasına neden olmuştur.
Diğer bir ifadeyle, günümüzde Gürcistan’da Batı’ya entegrasyon için bazı demokratik normlar ve
azınlık hakları düzenlemeleri gerçekleştirilmişse de siyasi ve toplumsal düzeyde etnik
milliyetçiliğin yükselişe geçtiği saha araştırmalarında tespit edilmiştir. Gürcü kimliğinin inşası
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kapsamında birçok etnik ve dini azınlık ötekileştirilmektedir. Ahıska Türklerinin ‘Türk’ olarak
kabul edilmemesi gerektiği ve ‘Gürcü’ oldukları gibi farklı görüşler birçok mülakatta dile
getirilmiştir. Gürcistan’ın resmî söyleminde Gürcü olarak kabul edilen, bu bağlamda da etnik bir
azınlık olarak değerlendirilmeyen Ahıska Türkleri, diğer etnik azınlıkların yararlandığı
imkânlardan yararlanamamaktadırlar. Paradoksal olarak, titüler grup tarafından aslında Gürcü
olarak kabul edilmeyen Ahıska Türklerinin geri dönüşüne toplumun olumlu bakmadığı da ayrıca
tespit edilmiştir. Bir başka anlamda, Ahıska Türkleri de dâhil olmak üzere Gürcistan’daki tüm
etnik ve dinî azınlık grupları, Gürcistan devletinin ve toplumunun Gürcü kimliğine ve azınlık
kimliklerine ilişkin yaklaşımlarından etkilenmektedir.
Gürcistan’daki Azınlık Tanımı ve Azınlık Hakları Açısından Ahıska Türkleri
Gürcistan’da ‘azınlık’ın yasal bir tanımı bulunmamakla beraber Gürcistan devletinin
imzalamış olduğu bir dizi uluslararası sözleşme, bildiri ve metinlerde bazı azınlıklar fiilî olarak
kabul edilmekte, bu açıdan bu gruplar hakkında iç hukukta çeşitli düzenlemeler yapılmakta ve
belirli devlet politikaları izlenmektedir.5 Örneğin, Gürcistan’ın azınlıklara yönelik atmış olduğu
önemli bir adım, 2 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren ‘Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiyesi
Hakkındaki Yasa’dır (İng. Law of Georgia on the Elimination of All Forms of Discrimination).6
Bu yasanın kabul edilmesindeki en büyük etken, Gürcistan’ın 2013 yılında AB-Gürcistan Vize
Muafiyeti Eylem Planı çerçevesinde yasayı yürürlüğe koymayı taahhüt etmesidir. 7 Ülkedeki tüm
ayrımcılık karşıtı yasal düzenlemeleri tek bir şemsiye altında toplayan bu yasa, her ne kadar kâğıt
üzerinde son derece olumlu bir resim çizmekteyse de uygulamada hükümet, Kamu Denetçiliği
Kurumu ve STK’lar tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır (Gürsoy ve Tulun, 2016;
Kahraman ve Tulun, 2016). Gürcistan’ın azınlıklara yönelik atmış olduğu bir diğer önemli adım
ise 2006 yılında taraf olduğu ‘Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’nden doğan
yükümlülüğünden dolayı, 2009 yılında yürürlüğe koyduğu ‘Tolerans ve Sivil Entegrasyon için
Ulusal Konsept’ (İng. National Concept for Tolerance and Civic Integration) adlı eylem planıdır.
Bu eylem planı doğrultusunda Gürcistan devleti, başta Borçalı Türkleri/Azeriler ve Ermeniler
olmak kaydıyla aralarında Rus, Oset ve Abhaz’ların da bulunduğu etnik grupları ulusal azınlık
olarak değerlendirmiş ve bu grupların topluma entegrasyonu hususunda ciddi adımlar atmıştır
(Gürsoy ve Tulun, 2016). Ancak Gürcistan’ın Ahıska Türklerini etnik ya da ulusal bir azınlık
olarak değerlendirmemesi, yani onları resmî olarak Gürcü sayması nedeniyle bu eylem planı
Ahıska Türklerini kapsamamakta, dolayısıyla Ahıska Türkleri ulusal azınlıkların entegrasyonuna
yönelik yapılan düzenlemelerden yararlanamamaktadırlar.
Gürcistan’da gerçekleştirilen saha araştırmalarında tespit edildiği gibi Gürcülük, Gürcistan
vatandaşlığından kesin olarak ayrılmakta; etnik Gürcülük, ana dilin Gürcüce olması ve Gürcü
Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olmak üzere üç temel özelliğe sahip olmayı gerektirmektedir. Avrupa
Konseyi raporlarında dahi “tam Gürcülük” algısının azınlık gruplarına yönelik ayrımcılık
vakalarının artmasına neden olduğu belirtilmektedir. 8 Bu bağlamda, bu üç özellikten birine sahip
Gürcistan hükümetinin Avrupa Konseyi’ne üyelik koşulu olarak, 2005 yılında kabul ettiği ‘Ulusal Azınlıkların
Haklarının Korunması Çerçeve Sözleşmesi’ne yönelik, Nisan 2006’da hazırladığı ‘Ulusal Azınlıklara Mensup Kişiler
İçin Koruma ve Entegrasyon Konsepti’ adlı yasa tasarısında ulusal azınlık tanımı yapılmıştır. Ancak bu, tasarı olarak
kaldığından bağlayıcı değildir (Wheatley, 2006).
6 Kapsamlı bilgi için bk. (Gürsoy ve Tulun, 2016).
7
Transparency International Georgia (June 17, 2014) New anti-discrimination law: challenges and achievements.
[Available at: http://www.transparency.ge/en/node/4390] Retrieved on March 16, 2016.
8 Council of Europe (January 11, 2016). The advisory committee on the framework convention for the protection of
national minorities adopted the 2nd cycle opinion on Georgia on 17 June 2015. [Available at:
5
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olmama durumunda vatandaşların ciddi ayrımcılık vakalarıyla karşılaşma ihtimali artmaktadır.
Örneğin, Acaralı Müslümanlar, etnik olarak Gürcü olmalarına ve Gürcüce konuşmalarına rağmen
Müslüman olmaları nedeniyle önemli ayrımcılık ve baskılara maruz kalmaktadırlar (Gürsoy ve
Katliarou, 2016). Ahıska Türklerinin durumu bir ölçüde Acaralı Müslümanlara benzerlik
göstermektedir. Resmî açıdan Gürcü olarak değerlendirilmelerine rağmen Müslüman olmaları
Ahıska Türklerinin de ayrımcılıklara maruz kalmalarına neden olmaktadır.
Ahıska Türklerinin geri dönüşü ve mevcut durumu ile ilgili Gürcistan resmî makamları,
Avrupa Konseyi Gürcistan Temsilciliği yetkilileri, siyasetçiler, akademisyenler ve uzmanlarla
gerçekleştirilen mülakatlarda ‘Mesketyalı’ ya da ‘Mesh’ adlandırmaları kullanılmış ve toplumun
da Ahıska Türklerini Gürcü kabul ettiği ifade edilmiştir. Bir devlet yetkilisi, Ahıska Türkleri
tabirinin yanlış bir kullanım olduğunu, sadece Ahıska Türkü denemeyeceğini çünkü sürgün edilen
topluluğun içinde Hemşin vb. gibi farklı etnik grupların da bulunduğunu ifade etmiştir. Söz
konusu grubu adlandırmak üzere kullanılması gereken tabirin ‘Mesh’ olduğunu ifade etmiştir.9
Kendisiyle görüştüğümüz Acaralı bir milletvekili ise, bu grubun aslında Müslüman Gürcüler
olduğunu söylemiş, kendisine Ahıska Türklerinin eğer Müslüman oldukları için sürüldülerse
neden Müslüman Acaralıların da sürgün edilmediği sorulduğunda, Acara’ya ulaşımın zor olması
nedeniyle Rusların bölgeye gelememesini neden göstermiştir. 10 Avrupa Konseyi Gürcistan
Temsilciliğinden bir yetkiliyle gerçekleştirilen mülakatta da Mesketyalı tabiri kullanılmıştır. 11
Saha araştırmasında, Gürcistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin de kendilerini tanımlarken
tereddüt yaşadıkları gözlemlenmiş ancak görüşme yapılan çok sayıda Ahıska Türkü kendisinin
Müslüman Gürcü olduğunu belirtmiştir. Örneğin, 2007 Geri Dönüş Yasası’ndan önce kendi
imkânlarıyla Gürcistan’a dönen yaşlı bir erkek, kendisinin Müslüman bir Gürcü olduğunu
belirtirmiştir.12 Bu bağlamda, görüşme yapılan bazı Ahıska Türklerinin, Türk kimliği ile
bağdaştırılmaktan imtina ettikleri ve hatta tedirgin oldukları gözlemlenmiştir. Örneğin, kendisiyle
görüşülen bir Ahıska Türkü, bizim sormamız durumunda Türk olduğunu ancak bir Gürcü sorarsa
Gürcü’yüm dediğini çünkü Türk derse kendisinin şu an yaşadığı yerde ikamet edemeyeceğini
söylemiştir.13 Öte yandan, repatriant statüsü ile geri dönen Ahıska Türkü bir genç kendisinin
Ahıska Türkü olduğunu ancak Gürcistan’daki Ahıska Türklerinin Türklükle özdeşleştirilmekten
çekindiklerini dile getirmiştir.14 Ahıska Türklerinin kendilerini tanımlama konusunda tereddüt
yaşadıkları, hatta bu tereddütün toplum için de geçerli olduğunu destekleyen benzer veriler,
Ahıska Türklerinin Gürcü olduğunu savunan araştırmalarda da kendini göstermektedir. 2005
yılında yayımlanan “Toplum, Devlet ve Ulusüstü Bağlamda Sürgün Mesketyalıların Geri Dönüşü
ve Adaptasyonu” adlı niceliksel çalışmada (Geri Dönüş Yasasından önce kendi imkânlarıyla)
dönenlerin %77.4’ünün kendini Gürcü kabul ettiği, %12.3’ünün Mesketyalılığın etnik ve ulusal
kimlikten daha dar bir anlama sahip olduğu, %4.8’inin kendini bir etnik grupla bağdaştırmadığı,
kendini Türk kabul edenlerin sayısının %3.4 olduğu belirtilmiştir. 15 Öte yandan, aynı çalışmada
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680590fb5]
Retrieved March 14, 2017.
9 Mülakat, Tiflis, Gürcistan, 1 Aralık 2015. Bu tebliğdeki mülakat verileri 2015-2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen
Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset başlıklı projesi kapsamında Gürcistan’da
gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlara dayanmaktadır. Bu proje kapsamında yapılan mülakat verilerinin proje
tamamlandıktan sonra araştırmacılar tarafından kullanılması proje yöneticisi tarafından uygun görülmüştür.
10 Mülakat, Batum, Gürcistan, 30 Ekim 2015.
11 Mülakat, Tiflis, Gürcistan, 2 Aralık 2015.
12
Mülakat, Ozurgeti, Gürcistan, 27 Ekim 2015.
13 Mülakat, Akhaltsihe, Gürcistan, 5 Aralık 2015.
14 Mülakat, Tiflis, Gürcistan, 26 Mayıs 2015.
15 Detaylı Bilgi için bk. Sumbadze, Nana ve Tarkhan-Mouravi Giorgi (2005). Repatriation and adaptation of deported
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yerel halkın Ahıska Türklerini %42.6 oranında Gürcü, %33.3 oranında Türk kabul ettiği yer
almaktadır. Bu çalışmada görüşülen bireylerin Türklükle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındığı
ve görüş belirtmeyi reddettikleri ifade edilmiştir (Sumbadze ve Tarkhan-Mouravi, 2005).
Tüm bu bilgiler ışığında, Gürcistan’da ikamet eden Ahıska Türklerinin büyük
çoğunluğunun Gürcü kimliğini kabul etmesinin, Türklük ile özdeşleştirilmekten çekinmelerinin
ve entegrasyon sorunları yaşamalarının nedenlerinden birinin devletin ve titüler grubun etnik
milliyetçilik anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. 2011 yılında, Azınlık Konuları Avrupa Merkezi
(İng. European Center for Minority Issues - ECMI) tarafından hazırlanan ‘Gürcistan’daki
Mesketyalıların Entegrasyonuna Yönelik Toplumun Tutumu’ adlı raporda Gürcü toplumunun
%33’ünün Ahıska Türklerinin geri dönüşünün güvenlik tehdidi doğurduğunu düşündüğü ortaya
çıkmış, toplumun %44’ünün ise Ahıska Türklerinin geri dönememesi gerektiğine inandığı tespit
edilmiştir (Tarkhan-Mouravi ve Khutsishvili, 2012, s. 13-14). Ayrıca, Avrupa Konseyi
raporlarında ‘Meskhetian Turks’ ifadesinin kullanılmasına karşı çıkan Gürcistan, bu topluluğu
tanımlamak için doğru ifadenin ‘20. Yüzyılın 40’lı Yıllarında Eski Sovyetler Birliği Tarafından
Gürcistan’dan Zorla Sınır Dışı Edilen Kişiler’ olduğunu belirtmiştir (Keskin, Tulun ve Yılmaz,
2016).16 Bu bağlamda, bir yandan geri dönecek kişilerin etnik kimliğine vurgu yapılmasının
yanlış olduğunu savunan Gürcistan devleti, diğer yandan 2007 Geri Dönüş Yasası ile
repatriantlık statüsü için başvuranların doldurması gereken başvuru formunda bireylerin etnik
kimliklerini ve dinlerini belirtmelerini talep etmiştir. (Keskin, Tulun ve Yılmaz, 2016). 17 Ayrıca,
aynı başvuru formunda, başvuran bireyin herhangi bir siyasi, sivil toplum ve/veya istihbarat
örgütüne üye olup olmadığına ilişkin sorular da yer almıştır. Bu türden sorular, saha
araştırmasında görüldüğü üzere, Ahıska Türkleri meselesine devletin güvenlik perspektifinden
yaklaştığı kanaatini güçlendirmektedir.
Sonuç olarak, Gürcistan’da azınlık haklarını iyileştirmeye yönelik yasal düzenlemelerin
yapıldığı ancak bu düzenlemelerin hayata geçirilmesinde sorunların yaşandığı açıktır. Daha önce
de belirtildiği gibi, Gürcistan’da Batıya entegre olma amacıyla azınlık haklarının ve demokrasinin
geliştirilmesi için başta Avrupa Konseyi olmak üzere çeşitli uluslararası örgütlere taahhütler
verilmiş ve fiili olarak ulusal azınlık olarak görülen grupların entegrasyonunda olumlu gelişmeler
yaşanmıştır. Ancak gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesi,
söz konusu düzenlemelerin Gürcü ulus kimliğini ne kadar tehdit edip etmediğiyle alakalıdır. Ulus
kimliğini tehdit edebilecek, bu bağlamda da etnik milliyetçi anlayışla ters düşebilecek her türlü
uygulama, toplumun ve siyasi grupların reaksiyonuna sebebiyet verebilmektedir. Diğer bir
ifadeyle, devlet ve toplum, etnik bir demokrasi olma özelliği göstererek azınlıklara, azınlık hakları
ve demokrasi perspektifiyle yaklaşmaktan ziyade ülke istikrarını ve Gürcü kimliğini tehdit etme
potansiyeli olan unsurlar olarak yaklaşmaktadır. Bu tutum Gürcistan’daki Ahıska Türklerini
doğrudan etkilemekte, topluluk bireylerinden Gürcü tezini savunanların bile entegrasyon
Meskhetians: society and state in supra-national context. Centre for Geopolitical & Regional Studies, Tbilisi. [Available
at: http://www.policy.hu/sumbadze/osiipf.html] Retrieved on March 15, 2017.
16 Ahıska Türklerinin geri dönüşüne yönelik çıkarılan tüm Avrupa Konseyi rapor ve görüş belgelerinin aksine ilk defa
Avrupa Konseyi İkinci Döngü, İkinci Görüş Belgesinde, ‘Meskhetians’ (Tür. Mesketyalı) ifadesi kullanılmıştır.
Böylece, Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin kimliğine yönelik izlediği politikanın etkinliğini arttırdığı anlaşılmakta, bu
durum 1998 Lahey görüşmelerinde Ahıska Türklerinin ‘Meskhetian Turks’ olarak adlandırılması kararına ters
düşmektedir. Bk. Council of Europe (January 11, 2016). The advisory committee on the framework convention for the
protection of national minorities adopted the 2nd cycle opinion on Georgia on 17 June 2015. [Available at:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680590fb5]
Retrieved March 14, 2017.
17 Council of Europe, Organization for Migration ve European Centre for Minority Issues-Tbilisi Office (2008).
Repatriation to Georgia? Guidelines on Procedures and Applications. Brochure, s. 9-12.
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sorunları yaşadıkları gözlemlenmekte ve bu noktada aslında Ahıska Türklerinin kendilerini nasıl
tanımladıklarından ziyade Gürcü toplumunun onları nasıl tanımladığı ve algıladığı önem
kazanmaktadır.
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ABD’DE AHISKA TÜRKLERİ TOPLULUKLARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA: OHİO, DAYTON ÖRNEĞİ
AN INVESTIGATION AHISKA TURKS COMMUNITIES IN THE USA: THE CASE OF
DAYTON, OHIO
Yusuf Ziya KARİPEK*
Özet
Ahıska Türkleri, yakın tarihte toplu olarak yaşadıkları topraklardan sık sık göç etmek zorunda
kalmışlardır: İlk olarak, 1944 yılında Sovyet Rusya döneminde anavatanları Gürcistan’dan, ikinci olarak,
1989 yıllarında Özbekistan’dan ve son olarak da bir kısmı, 2004 yılında Rusya’nın Krasnodar bölgesinden
Amerika Birleşik Devletleri’ne mülteci olarak göç etmişlerdir. ABD topraklarında, 2006 yılı sonunda, 33
farklı eyalette yaklaşık olarak 17,000 Ahıska Türkü yerleştirilmiştir (Aydıngün et al., 2006). Farklı
eyaletlere yerleştirilmelerine rağmen, ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri Ohio eyaleti Dayton şehrinde bir
araya gelmeye devam etmiş ve sadece bu bölgede yaklaşık 600 ailelik nüfus yapısı oluşmuştur.
Bu çalışmamız, ABD’ye 2004 yıllarından itibaren göç eden, Ohio eyaletinde ikamet eden Ahıska
Türklerinin tarihsel sürecini, milli kimlik özelliklerini, dini inanç ve ibadet yönelimlerini ele alan bir
araştırmadır. Literatür ve yarı-yapılandırılmış görüşme teknikleri sonucunda elde edilen veriler ışığında,
ABD’de yaşayan Ahıska Türklerini ele almaktadır. Bildirimiz, Ahıska Türklerin 1944 sürgünü ve 1989
Fergana Olaylarını olaylarından sonra, Rusya’da Krasnodar eyaletinden, ABD’ye göç serüvenini ele
alacaktır. Diğer bölümde, mülakatlardan elde edilen bilgiler çerçevesinde, ABD’de yaşayan Ahıska
Türklerin, Ohio bölgesini nasıl bir ortak buluşma noktasına getirdikleri ve birlikte yaşamın grup kimliğini
koruma noktasında nasıl bir işleve sahip olduğu konusu tartışılmıştır. Bildirinin, Ahıska Türklerinin göç
süreci boyunca milli ve dini kimliklerini koruma noktasında nasıl davrandıkları ve gelecek ile ilgili
beklentileri ve kaygılarının ortaya konulması noktasında aydınlatıcı olmasını umuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, diaspora, göç, dini yaşam, grup kimliği.
Abstract
Ahiska Turks have been forced to flee from their homes multiple times in recent history: Firstly,
from motherland Georgia under the former Soviet Union dictator Josef Stalin’s forced deportations in 1944,
secondly from Uzbekistan (then a part of the Soviet Union) in 1989 and finally in 2004 from the Krasnodar
region of Russia as a refugee to the United States of America. By the end of 2006, approximately 17,000
Ahiska Turks have been resettled 33 states in the USA (Aydıngün et al., 2006). Despite being resettled in
33 different states, as hundreds of Ahiska Turkish people revitalized the city of Dayton, Ohio and the city
in few years became a destination for reunion of Ahiska Turks. Today, nearly 600 families inhabit in the
city.
This study will be based on Meskhetian Turks who have migrated to the United States since 2004,
now residing in Dayton, Ohio. We will examine the historical process, national identity, religious beliefs
and religious education trends. In the light of the data obtained from literature review and interview data
collection techniques, the case of Ahiska Turks living in Ohio is discussed. After investigating the historical
context of 1944 deportation and 1989 Fergana Valley incident briefly, our paper addresses the migration
process of Ahiska Turks to the United States from Krasnodar region of Russia. Next, we discuss how
Ahiska Turks have turned Dayton region a destination for reunion and evaluate the impact of living together
as a community on group identity. We hope that the study sheds light on how Ahiska Turks have shown
reaction to preserve their national and religious identity during the migration process and how their
expectations and concerns for the future shape the group identity.
Key words: Ahıska Turks, diaspora, migration, religious life, group identity.
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Giriş
Son yetmiş yıl Ahıska Türkleri için derin zorlukları ve muazzam sıkıntıları beraberinde
getirmiştir. 1944 yılında yaşanan sürgün ve 1989 Fergana hadiseleri esnasında Rus Sovyet
hükümetinin elinde büyük oranda acılar ve sıkıntılar çekmiştir. Fergana olaylarından sonra, Rusya
Cumhuriyetinin farklı coğrafyalarına göç etmek zorunda kalan Ahıska Türkleri, yine Rus
Hükümeti tarafından ayrımcılığa maruz bırakılmaya devam etmiştir.
Bildirimiz, Ahıska Türklerinin 1944 sürgünü ve 1989 Fergana Olaylarını hakkında kısa bir
gözden geçirme ile başlayacaktır. Bu tarihsel bağlamı özetledikten sonra, Rusya Cumhuriyeti
Krasnodar eyaletinden, Amerika Birleşik Devletlerine göç serüvenini ele alacaktır. Sonraki
bölümde, tekrar bir araya toplanma olarak nitelendirebileceğimiz süreçte ABD’de yaşayan
Ahıska Türklerinin, Ohio bölgesini nasıl bir ortak buluşma noktasına getirdikleri konusunda konu
ele alacak ve mülakatlarda elde edilen bilgiler ışığında, birlikte yaşamanın Ahıska Türk kimliğinin
korunması noktasında nasıl bir işleve sahip olduğu tartışılacaktır.
Ahıska Türkleri ve ABD’deki kültürleri hakkında literatürün sınırlı seviyede olmasından
ötürü, bu çalışma ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri konusunda genel literatüre katkı
sağlayacaktır. Bu çalışmamızdaki amaç, Ahıska Türklerinin bir araya gelerek Ohio bölgesinde
toplanmasının aidiyet kimliklerinin nasıl şekillendirdiği ve kimliklerini koruma noktasında nasıl
bir rol oynadığı konusunda yardımcı olacaktır.
İkinci Dünya Savaşı’nda, Rus lider Joseph Stalin içerisinde Ahıska Türklerin de bulunduğu
bazı grupların Hemşin, Terekeme ve Kürtlerin Sovyet Birliği içerisinde sürgün edilmesine karar
verdi (Trier & Khanzhin, 2007). 1944 yılının sonlarında Stalin’in sağ kolu Lavrenti Beria’nın
talimatlarıyla, “güvenilir olmayan topluluklar” ın Gürcü Sovyet cumhuriyetinden Orta Asya’ya
derhal sürgün edilmesine karar verildi. Yaklaşık 100,000 Ahıska Türk sığır arabalarına, tren
vagonların bindirilmek suretiyle, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan topraklarına sürgün
edildi. Kötü hava şartları, salgın hastalıklar ve kötü yaşam şartları sebebiyle, Ahıska Türklerin
sürgünden sonraki dört yıl içerisinde toplam nüfusun %15’i ile 20%’i hayatlarını kaybetti
(Ranard, 2007, p. 6). Çok sayıda yakınını kaybeden Ahıska Türkleri, yerleştirildikleri yeni
topraklarda hayat mücadelelerine devam etti. Fakat 1944 yılında yaşanan sürgün, Ahıska Türkleri
tarihinde yaşanan tek sürgün olarak kalmayacaktır.
Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde, Sovyet devletlerinde milliyetçilik idealinin
artmasıyla beraber bazı etnik çatışmaların da beraber ortaya çıktığını görmekteyiz. Fergana
olayları ya da Fergana Pogrom diye bilinen 1989 yılında yaşanan gerginlik, Ahıska Türklerinin
yakın tarihte zorunlu olarak tekrar göç etmelerine yol açmıştır. Özbekistan’dan zorunlu olarak
ayrılmak zorunda durumunda kalan ailelerden bir kısmı Rusya’nın güneydoğu kesimindeki
Krasnodar Krai bölgesine yerleşmişlerdir. Krasnodar yerel hükümeti, Ahıska Türklerin Sovyet
vatandaşı olmalarına rağmen, bu kişilerin Özbek vatandaşlığına geçmesi gerektiğini savunmak
suretiyle, Rus vatandaşlığına geçmelerine izin vermemiştir. Yasal olarak da, “yasadışı göçmen”
olarak nitelendirmek suretiyle temel insani haklardan mahrum bırakmıştır (Kuznetsov, 2007, p.
227; Bilge, 2012, p.17). Krasnodar Krai’de yaşanan insan haklarının ihlali uluslararası platformlar
ve siyasi görüşmelerde gündeme geldi. Sonuçta, sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla, ABD
Dışişleri Bakanlığının Ahıska Türklerin mülteci olarak ABD’de yerleşmelerine imkân sağlamıştır
(Koriouchkina & Swerdlow, 2007). ABD, yapılan mülakat ve görüşmeler neticesinde, Krasnodar
bölgesinde yaşadığını belgelendiren yaklaşık 16000 Ahıska Türkünün mülteci olarak ABD’nin
farklı eyaletlerine imkân tanımıştır.
ABD hükümeti harekete geçiren ve mülteci statüsünü vermesinin iki sebepten dolayı
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kaynaklandığı ifade edilmektedir: İlk olarak, Krasnodar yerel hükümetinin uyguladığı ayrımcılık
ve ikinci olarak ise, Gürcistan’ın Ahıska Türklerine anavatanları olan Ahıska bölgesine dönmeleri
noktasında isteksiz davranması gösterilmektedir (Bilge, 2012, p. 18). Göçmenler ve etnik
azınlıklar Sovyet sonrası toplumda Krasnodar Krai yerel hükümeti tarafından ayrımcılığa maruz
bırakılmaya devam etmektedir ve bu konuda çalışmalar yürüten araştırmacılar yapılan bu insan
hakları ihlallerini “yumuşak etnik temizlik” olarak nitelendirmektedir (Ranard, 2007, p. 9).
Ahıska Türkleri, vatansız olarak yaşamaya mahrum bırakılmıştır. Bölgesel hükümet, Ahıska
Türklerin mülk sahipliği, yükseköğrenim, yasal evlilik, sosyal ve tıbbi yardımları temin etmemek
suretiyle burada yaşayan insanların temel ve sivil haklarını kullanmasına engel olmuştur.
Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Milliyetleri
Federal Birliği (FUEN) dâhil olmak üzere çok sayıda uluslararası örgüt yaşanan insan hakları
konusunu gündemine almıştır. Fakat bu yapılan çalışmalar yakın zamana kadar Ahıska Türklerin
anavatanları olan bu Gürcistan topraklarında yer alan Ahıska bölgesine geri dönebilme noktası
üzerinde yoğunlaşmış ve bu bağlamda somut bir adım atılamamıştır (Ranard, 2007, p. 11).
Yapılan çalışmalar sonucunda, yeni bir alternatif olarak, Krasnodar Krai bölgesinde yaşayan ve
insan hakları mahrumiyeti yaşayan Ahıska Türklerinin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi ortaya
çıkmıştır. ABD hükümeti, 2004 yılında, yapılan incelemelerden sonra, Krasnodar bölgesinde
ikamet eden Ahıska Türklerin, ABD’de yeniden yerleşmesi konusunda çalışmalarını hızlandırdı.
Haziran 2006 yılı itibariyle, Refugee Processing Center’a (Mülteci İşlem Merkezi’ne) göre,
Krasnodar bölgesinde yaşayan yaklaşık 9000 kişi, ABD’nin 33 farklı eyaletine yerleştirilmiştir.
En büyük topluluklar, Pennsylvania (785 kişi), Washington (590), Illinois (508), ve Kentucky
(499) olarak göze çarpmaktadır (Aydıngün et al., 2006, ss. 27-34). ABD’ye göç eden Ahıska
Türkleri ilk ay içerisinde green card (yeşil kart) sahibi olmuş ve yine beş yıl içerisinde vatandaşlık
şartlarını taşıyan bireyler Amerikan vatandaşlıklarını elde etmişlerdir.
Eyaletlere Göre Ahıska Türkler
(Haziran 2006)
Pennsylvania
Georgia
Washington
Illinois
Kentucky
Arizona
Idaho
Texas
Virginia
New York

785
623
590
508
499
497
471
417
417
394

2009-2010 yıllarından itibaren, güçlü grup dinamiğini kullanmak suretiyle, ABD’nin farklı
eyaletlerinde yaşayan Ahıska Türkleri, Ohio Dayton bölgesini ortak bir mekân belirlemiş ve
sosyalleşme ve eğitim kuruluşları olan kültür merkezleri, cami ve medreselerin inşasına
yönelmişlerdir. Dayton bölgesinin seçilmesinin nedenleri bildirinin gelecek bölümlerinde yine
detaylı olarak ele alınacaktır. Mehmet Akif Cingi tarafından 2012 yılında çalışmada, Ohio Dayton
bölgesinde iki tane Türk derneğinin faaliyetleri gösterdikleri ifade edilmektedir: Ahıska Turkish
American Community Center ve Turkish American Society of Ohio-Dayton (TASO) (2012, p.
41). Bu derneklere ilaveten, 2014 yılında hizmete giren Osman Gazi Camisini inşaatı devam
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etmektedir. Cami ve medresesi olarak iki bölümden oluşan cemiyet, dini hizmetlerin yanı sıra
çocukların ve gençlerin hafta sonu ve yaz aylarında eğitim alabilecekleri bir mekan olarak
tasarlanmıştır.
Literatür Taraması
Bir bireyin ülkesini gönüllü veya zorunlu olarak terk etme kararı, farklı grupların bir araya
gelmesini ve temas kurmasını sağlamaktadır. “Kültürel çeşitlilik” terimi, özellikle bu grupların
üyeleri arasında birbirleriyle daha uyumlu hale gelebilmeleri için değişiklikleri ifade etmektedir.
Kültürleşmenin erken dönem tanımlarını incelediğimizde, Redfield, Linton ve Herskovits (1936):
“farklı kültürlere sahip birey gruplarının sürekli olarak ilk elden temasa girmesi ve birisi ya da
her ikisinin orijinal kültür kalıplarında değişiklikler meydana gelmesi sonucu ortaya çıkan
fenomendir” (149) diyerek tarif etmektedir. Başka bir deyişle, farklı kültürel kökene sahip
bireylerin, örneğin mülteci ve ev sahibi ülke üyeleri arasındaki sürekli teması sonucu oluşan
değişim ve uyum sürecidir. Buna ek olarak, tanımdaki sürekli vurgusu, kültürelleşmeyi “farklı
kültürlerden (diğer kısa vadeli etkileşimleri hariç tutmak suretiyle) bireyler arasındaki uzun süreli
temasın bir sonucu olarak” ayırmakta ve özellikle, değişimin sadece ev sahibi kültüre uyum
sağlamaya çalışan göçmen sınıfla sınırlı kalmadığını, hem göçmen sınıf hem de ev sahibi
kültürdeki değişimi aynı zamanda vurgulamaktadır (Chun, Organista & Marin, 2010: 6).
Kültürelleşmenin iki yönlü doğası yani iki grup arasında meydana gelen değişim baskın ve
baskın olmayan gruplar arasında uzlaşma için zemin sağlamaktadır. Redfield’a (1936) göre
kültürleşme, asimilasyonun otomatik olarak gerçekleşmediğini göstermektedir (Padilla & Perez,
2008: 37). Başka bir deyişle, Redfield, Linton ve Herskovits tarafından kültürelleşmenin erken
tanımları her iki grubun değişimini anlamamız açısından önemli fakat mutlaka daha karmaşık
kültürelleştirme ölçümlerini ne yazık ki sunmamaktadır.
1954’te Sosyal Bilim Araştırma Konseyi (Social Science Research Council), kültürleşme
anlayışına psikolojik bir boyut kazandırdı ve kültürleşmenin farklı boyutlarını da ele aldı:
Kültürleşme, iki veya daha fazla otonom kültürel sistemin birleşmesiyle başlatılan bir
kültür değişimidir. Dinamikleri, değer sistemlerinin seçici özelliklerinin uyarlanması,
entegrasyon ve farklılaşma süreçleri, gelişimsel dizilerin üretilmesi ve rol belirleyicilerinin ve
kişilik faktörlerinin işleyişi olarak görülebilir (Social Science Research Council, 1954: 974)
Temel olarak, asimilasyona ek olarak, sosyal bilimciler üç farklı çeşitlilikte
kültürelleştirme türünü ilave etmişlerdir: tepkili (her iki grupta da değişime karşı direnç gösteren),
yaratıcı (temas halindeki kültürlerin hiçbirinde bulunmayan yeni kültürel formları ortaya çıkaran)
ve gecikmiş (daha sonraki dönemlerde yaşanan değişim) olarak belirtmişlerdir (Berry, 1997: 7).
Ev sahibi kültürdeki ve gruplar arası ilişkilerdeki değişim kültürleşme sürecinin önemli birimleri
olarak benimsemektir (Brown & Gaertner, 2003: 386). Bu tanımlar yeni gelenler grupların
kendilerini çevreleyen kültüre nasıl tepki verdiklerini ve yerli insanların ve yeni gelen insanları
yeni oluşan irtibatlar sonucu nasıl değiştiğini ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle, Gordon
(1964), kültürel çeşitliliğin tanımını kısıtlamak suretiyle değişimin sadece bir evresinin mümkün
olacağını öne sürmüştür: kültürel veya davranışsal asimilasyon. Azınlık gruplarının zamansal
süreç sonunda baskın toplumun ayrılmaz bir parçası haline geleceğini varsaymaktadır (Berry &
Sam, 2006: 12). Göç eden sınıflar, geleneksel kültürünün farklı yönlerini kaybedinceye ve ev
sahibi grup üyelerine benzeyene kadar değişir. Örneğin, göçmenlerin göç ettikleri ülkenin dilinde
ilerleme sağladıkça ve bir önceki dillerinde gerilemenin aynı zamanda meydana gelmesi
beklenmektedir. Berry (1997), göçmenlerin kültürel olarak birden fazla yolu takip edebilecekleri
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iki boyutlu bir modelin de mümkün olduğunu savunur: sadece egemen kültür içerisinde
asimilasyon mümkün olduğu gibi, sadece göçmen kültür yapıları içerisinde kalan bireyler olması
muhtemeldir. Yine her iki kültürü aynı anda benimseyen ya da iki kültürü de ret eden bireyler
ortaya çıkabilmektedir.
Yani, Berry (1997), iki boyutlu bir model kullanarak, göç eden tüm grupların ev sahibi
kültüre zaman içerisinde benzemediğini ileri sürmüştür. Bunun yerine dört ayrı kültürelleşme
modelini geliştirirler: asimilasyon, marjinalleştirme, ayrılma ve bütünleşme (1986: 306). Model,
kültürelleşme stratejilerinin parçası olarak iki önemli soruya dayanmaktadır: İlk olarak, göçmen,
göç ettiği ülkenin üyeleri ile olan ilişkilerini ne derecede iyi koruyor ve ikinci olarak, göçmenin
kültürel kimliği ve özelliklerinden ne kadarını koruduğu sorularıdır (Berry 1997; Soerens 2010;
Kiteki 2014).
Asimilasyon modelinde, bireyler menşe kültürlerini terk edebilir ve alıcı ülkenin kültürüne
öncelik verebilir. Aksine, ayrılma modelinde, bireyler yeni kültüre fazla ilgi duymayabilir ve
kökeni kültürünü korumaya başvurabilir. Marjinalleşme modelinde, bireyler kültürel kimliklerini
korumazlar ya da göç ettikleri ülke kültürüyle ilişki içerisine girmezler. Son olarak, entegrasyon
modelinde göçmenler hem kendi kültürlerini sürdürdükleri gibi aynı zamanda ev sahibi kültürün
de unsurlarını hayatlarının bir parçası haline getirirler. En son modelde yer alan grup, hem kendi
kültürünün korunmasına hem de diğer gruplarla ilişkilerinin sürdürülebilmesi noktasında çaba
göstermektedirler. Birlikte ele alındığında, yeni gelenler kendi menşe kültürlerini koruma
yönünden ve kabul eden ülkenin değerlerini benimseme arzusuna göre dört adet strateji
geliştirirler.

Şekil 1 Göç Alanları Açısından Berry Modeli (Berry, 2001).

Bu noktada, Berry, kültürel çeşitliliği “grup seviyesi” ve “bireysel düzey” etkileri
bakımından ayırt eder. Bireysel seviyede, kültürleşme öncesi ve kültürel faaliyet sırasında var
olan faktörler, kültürleşme sürecinin sonucuna katkıda bulunur veya sınırlandırır. Yeni bir ülkeye
geçmeden önce faktörler arasında, bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, statüsü, motivasyonu,
kültürel mesafesi (dil, din vb.) faktörler yer alır. Ve kültürleşme sürecindeki faktörler arasında
ise, kültürel çeşitlilik, kültürel çeşitlilik stratejileri, tutum ve davranışlar), sosyal destek ve sosyal
tutumlar (önyargı ve ayrımcılık) gibi unsurlar belirleyici olur (Berry, 1997; Kuo, 2013). Bir
kişinin kültürleşmesinin sonucu, yeni bir kültüre getirdiği tüm özellikleri ve yeni kültürde
karşılaştığı tüm faktörlere bağlıdır. Bu faktörler, kültürleşme sürecini nasıl etkilediklerini
anlamak için kapsamlı bir şekilde incelenmektedir (Chun ve diğerleri, 2003; Sam, 2000).
Diğer bir boyutta, göçmen gruplar fiziksel, biyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
değişiklikler de dâhil olmak üzere birden fazla alanda grup düzeyinde derin değişiklikler
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yaşamaktadır. Fiziksel değişiklikler arasında şehirleşme, nüfus yoğunluğu, biyolojik değişiklikler
arasında yeni beslenme tarzı ve yeni hastalıklara maruz kalmayı içerir. Buna ek olarak, statü kaybı
veya yeni istihdam olanakları grup için ekonomik değişimlerle ilgilidir. Toplumsal değişimler,
toplulukları bozan ve yeni ilişkiler kurma ihtiyacı gibi değişiklikleri içerir. Son olarak, kültürel
değişimler (kültürel çeşitlilik sürecinin özü olarak da nitelendirilebilir) yiyecek ve giyecek gibi
yüzeysel değişikliklerden, dil kaymaları, evlilik asimilasyonu ve dini dönüşümler gibi daha derin
değişiklikler çerçevesinde yaşanan değişimdir (Berry, 1997). Daha büyük ölçekte ortaya çıkan
fiziksel, biyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimleri içeren tüm grup seviyesindeki
değişkenler, göçmenlerin kültürleşme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.
Yöntem
Bu araştırmanın amacı Ahıska Türklerin Amerika Birleşik Devletlerine göç etme
sürecindeki algılarını değerlendirmek ve kültürleşme sürecinde bireylerin kendi kültürlerini
muhafaza konusunda geliştirdikleri yöntemleri ele almak olacaktır. Çok sayıda faktör bu süreci
aynı anda etkilemektedir. Rusya’nın Krasnodar bölgesinden Amerika Birleşik Devletleri’nin
farklı eyaletlerine yerleştirilen ve daha sonraki yıllarda Ohio eyaletine yerleşen yaklaşık 600
ailelik Ahıska Türkü nüfusu veri kaynağımızı oluşturmaktadır. Bu çalışmamız, Amerika Birleşik
Devletleri, Ohio Eyaleti, Dayton şehrinde yaşayan dokuzu Ahıska Türk ve birisi Türkiye’den
gelen din görevlisi olmak üzere on kişi ile yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda toplanan
verilere dayanarak oluşturulmuştur. Bildirimiz, hem mülakat hem de ABD’de yaşayan Ahıska
Türkler üzerine yapılan literatür çalışmalarını içermektedir.
Mülakat yapılanların yaşları 18 ile 66 arasında değişim göstermektedir. Mülakata
katılanların yaş ortalaması 42,0’dır. Yapılan görüşmeler sadece erkeklerle gerçekleştirilmiştir.
Çalışmamızda, mülakat yapılan bir kişi de, 1997 yılından itibaren ABD’de çeşitli cami ve
derneklerde görev yapan ve son yedi yıldır Ohio bölgesinde Ahıska Türklerle beraber yaşayan
din görevlisi olmuştur. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazlarıyla kayıta alınmış ve bu kayıtlar
daha sonra yazıya geçirilmiştir. Bu konu ile ilgili literatür çalışması yapıldıktan sonra, sonuç
olarak, elde edilen veriler kategorilendirilmiş ve analiz edilmiştir. Katılımcılar arasında yaygın
olarak bildirilen zorlukların temalarını geliştirmek için, yapılan görüşmeler, kodlama ve
kategorizasyon sistemi aracılığıyla analiz edildi. Veriler, Berry’nin (2008) kültürel uyum
çerçevesini kullanarak kavramsallaştırılmıştır.
Katılımcı-1
Katılımcı-2
Katılımcı- 3
Katılımcı-4
Katılımcı-5
Katılımcı-6
Katılımcı-7
Katılımcı-8
Katılımcı-9

YAŞ
1999 (18)
1996 (21)
1989 (28)
1987 (30)
1985 (32)
1974 (43)
1961 (56)
1952 (65)
1951 (66)

Doğum Yeri
Rusya
Rusya
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan

Katılımcı-10

1956 (61)

Türkiye

Bildiri raporu, katılımcıların genel olarak söylediği ifadelerinin bir özetini teşkil
etmektedir. Temalar tüm görüşmelerde tespit edildi ve veriler bu temalarla bağlantılı olarak
kodlandı. Bu nedenle, herhangi bir nitel araştırmada, analiz araştırma sürecinden ayrı bir unsur
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olarak değerlendirilmez ve “verilerin toplanması, kodlanması ve analizi ayrılmaz bir şekilde
birbirine bağlıdır” (Emerson 1983: 94). Görüşmeye başlamadan önce, katılımcılara araştırmanın
amacı ve niteliği hakkında bilgi verildi ve katılımcıların bu tür çalışmalarda bilgilerinin gizli
kalacağına dair güvence verildi. Buna ek olarak, soruların bir kısmını cevaplamak istemeyen ya
da cevaplamakta zorlandıklarında, cevap vermeden geçebilecekleri ve hatta herhangi bir noktada
mülakattan çekilebilecekleri hususunda bilgilendirme yapıldı (Lofland & Lofland, 1984).
Yarı yapılandırılmış görüşmeler için bir röportaj rehberi kullanılmıştır. Sorular içerik
odaklı olmasına rağmen görüşmeci bu soruları uygulamakla sınırlı kalmadı. Veriler kodlandıkça
ve sistemleştirildikçe; ortaya çıkan temalar mevcut literatür ışığında analiz edildi. Buna ilaveten,
literatür taraması ile genel benzerlikler ve farklılıklar tartışılarak ele alınmış ve gelecekteki
çalışmalar için öneriler belirlenmiştir. İlk kez Barney Glaser ve Anselm Strauss tarafından
1967’de önerilen gömülü teori (grounded theory approach) yaklaşımı bu nitel araştırmada
uygulanmıştır. Bu veri odaklı yaklaşım “teorik çerçevelere dayanan daha mantıklı tümden gelimli
akıl yürütme ve teori geliştirmeye” dayanmaktadır (Charmaz 1983: 110). Başka bir deyişle,
veriler toplanırken aynı zamanda aynı zamanda analiz de edilmiştir.
Araştırmacı, yarı yapılandırılmış bir görüşme rehberi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Görüşme rehberi ilk olarak demografik bilgileri içermektedir: kişinin yaşı, ABD’deki süresi,
geldiği ülke hakkında bilgi elde edildi. Ayrıca, geldikleri ülkelerindeki durumla ilgili bilgi,
ayrılma nedenleri, mülteci statüleri ve ABD’de yeniden yerleşim için başvurdukları deneyimler,
yeniden yerleşim sürecindeki tecrübeleri ve kültürleşme stratejileri de dâhil edildi. Mülakat,
katılımcıların yeniden yerleşim deneyimlerini bütün olarak tanımlamalarına izin vermeyi
amaçlamıştır. Ek olarak, yeniden yerleşim zorlukları ile ilgili daha spesifik sorular da
çalışmamızda yer almaktadır: istihdam, finans, dil, aile dinamikleri ve rolleri ve gelecekle ilgili
beklentiler.
Verilerin Değerlendirilmesi
Bu bölümde, Ohio’da yaşayan 10 Ahıska Türkünün karşılaştıkları zorlukların ve kültürel
deneyimlerini özet olarak sunmayı hedeflemektedir. Çalışmada, ilk olarak, mülakata katılan
bireylerin demografik özelliklerini ve göç öncesi yaşanan sıkıntılar ve bu yaşanan sıkıntıların
Ahıska Türk kimliğinin korunmasında oynadığı rol ele alınacaktır. İkinci olarak, yeniden yerleşim
ile ilgili zorlukların başlıca temalarını ve kültürleşme sürecini açıklamayı hedef almaktadır.
Üçüncü bölümde, Ahıska Türklerinin Ohio Dayton bölgesini ortak bir mekan olarak
belirlemesinin altında yatan sebepleri ele alınmıştır. Son bölümde ise, Ahıska Türklerin gelecekle
ilgili beklentileri ve kaygıları incelenmiştir. Bu konuda Ahıska Türklerin, anavatanları olan
Ahıska’ya dönme ihtimalleri ve Türkiye ile kurulan ilişkiler incelenecektir.
1. Göç Öncesi Yaşanan Tecrübeler
ABD’deki yaşamlarından önce, son yetmiş içerisinde, topluluk en az iki defa zorunlu göçe
zorlanmış ve ABD’ye yapılan göç, tüm katılımcılar için en az üçüncü göçü temsil etmektedir.
Tüm katılımcılar, ABD’de mülteci olarak yeniden yerleşim istemelerinin temel nedeni, Rusya’da
yaşadıkları insan hakları ihlali ve Rusya’da insan onurunu koruyacak seviyede yaşam seviyesinin
bulunmamasına bağlamaktadırlar. Katılımcıya göre:
Amerika’ya gelen Ahıskalar Krosnodar bölgesinden geldiler. Orada devletten
hiçbir yardım yok, sigorta yok, pasaport yok, oturma izni yok. Sen dünyada varsın ya da
yoksun. Dünyada bir kağıt üzerinde yoksun. Birisi öldürürse filan, kimse aramaz. Çünkü
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böyle bir insan yok (Katılımcı-5)
Ahıskalı katılımcılar, Rusya’da, özellikle Krasnodar bölgesinde, çeşitli zulüm yaşadıklarını
aktarmaktadırlar. Özellikle, Türk olarak kendilerini nitelendirmelerinden ve Müslüman
kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etmektedirler. Bir katılımcı, “Sen eğer
Rusya’da Türk isen mutlaka sıkıntı olurdu. Fark etmez Moskova’da da olsan, iki üniversite
bitirsen, kırmızı diploman olsun, Türk’sün diye yine kimse seni işe almaz” diyerek yaşanan
ayrımcılığı betimlemektedir (Katılımcı-5). Bu durum sonucunda, Ahıska Türkler, geçimlerini
elde etmek için ticaret, tarım gibi alanlara yönelmişlerdir ve üniversite eğitimini ve resmi
makamlarda görev almayı ikinci plana irdelemişlerdir. Yine Amerika Birleşik Devletlerine göç
etme sebeplerini incelediğimizde, özellikle Rusya’da yaşadıkları dönemde etnik kimliklerinden
dolayı ayrımcılığa tutulmalarının en temel sebep olduğunu ifade etmişlerdir:
Krasnodar bölgesinde, ben de orada evlendim Rusya’da, o yüzden resmi nikâh yoktu.
Sadece dini nikâh. Çünkü hiçbir resmi belge yok nasıl evleneceksin. Amerika’ya geldik ki, ben
öyle resmi nikâh yaptım. Evlendik sayıldık. Dini nikâhla yaşamışım Amerika’ya gidene kadar
(Katılımcı-6).
Ahıska Türkleri, ilk dönemlerde mülteci olarak ABD’nin Türkleri kabul etmesini
yadırgadıklarını ve şüpheyle karşıladıklarını ifade etmişlerdir. Bu tedirginlikler arasında,
gidenlerin köle olarak kullanılması, istihdam anlamında iş bulma olanakları, yeni bir dil ve kültüre
adaptasyon konularını kapsamaktadır.
Amerika bizim milleti götürüyor, slave [köle] için götürüyorlar. Çalıştıracaklar. Zenciler
gibi. Bizim milleti de götürüp zenciler yerine kullanacaklar dediler. Çok fitne gezindi. İftiralar
attılar… Kim ki buraya gelmek istemiyir, iftira ederler. Buraya gelen yüzde 70i fakirlerdir. Ha
orada fakir yaşamışsın ha burada fakir yaşamışsın. Ama bir şans. Belki daha iyi olur diye çıktık
yola (Katılımcı-4).
Sürecin başlangıcında yaşanan şüpheler, Amerika’ya yerleşen ilk Türklerin olumlu
haberler göndermesi, akrabalarını davet etmesi sonucu ortadan zamanla kaybolmuştur. Yeni
ortamlarına yerleşenler, Amerika’daki şartların Rusya’ya nispeten daha çok imkânlara sahip
olduğunu anlatmışlar ve geride kalanların şüphelerini gidermişlerdir. Yaklaşık üç yıl süre zarfı
içerisinde, 16,000 Ahıska Türk’ü 33 farklı eyaletlere yerleştirilmişlerdir.
2. Yeniden Yerleşim Zorlukları
Ahıska Türklerini yeni yaşamlarında temel bazı sorunlar beklemektedir. Bu sorunların
başında, dilde yeterlilik konusu gündeme gelmektedir. Dil yeterliliği, sosyo-kültürel
entegrasyonun başlıca öngörülerinden biridir. Dili öğrenme çoğu kez iletişim kurmanın ilk
basamağıdır ve entegrasyonun seviyesini belirlemektedir. Bu sebepten dolayı, özellikle
çocukların yeni dili öğrenme konusunda ve kültüre ayak uydurabilme konusunda aileler
tarafından teşvik edildiğini ve desteklendiğini görüyoruz. 21 yaşında, üniversitede eğitimine
devam eden katılımcı, ABD’ye ilkokul yıllarında geldiğini ve ilk dönemlerde dil öğrenmenin
zorluklarından bahsetmektedir:
Rusya’da iki yıl İngilizce aldım. Bilseydim Amerika’ya geleceğimi bilseydim, daha çok
severdim. Ama basic şeyleri öğrenmiştim. Sağ olsun babam, dışarıya bile çıkmamıza izin
vermiyordu. Evde İngilizce çalışıyorduk. 6 ay içerisinde alıştım böyle. Konuşmaya başladım.
Daha kolay oldu… Annem ve babama çok zordu. Hala daha iyi bilmiyorlar ve dertlerini anlatacak
kadar konuşuyorlar (Katılımcı-2).
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Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, çocuk ve genç yaşta gelen bireylerin dili öğrenme ve
yeni kültüre adaptasyon konusunda daha yatkın oldukları ve daha ileri yaşta göç eden bireylerin
ise, bu konularda, gençler kadar kısa sürede yetkin seviyeye ulaşamadıklarını görmekteyiz. Fakat
buna rağmen, yetişkin bireylerin iş bulma ve geçimlerini elde etme konusunda Rusya’da ve
Özbekistan’da elde ettikleri tecrübelerinden faydalandıklarını tespit etmekteyiz. Rusya’da tır
şoförlüğü yapan kişilerin yine yeni yerleşim birimlerinde de tır şoförlüğüne yöneldiklerini
görmekteyiz.
Babamın tanışları vardı Virginia’da. Babamın bildiği tır şoförlüğü. Rusya’da 20 yaşından
beri tır şoförlüğü yaptı. Dil bilmeden yapabileceği en iyi iş tır şoförlüğü idi (Katılımcı-2).
Katılımcılar, tır şoförlüğünün kazancının iyi olması ve yeteneklerine göre bir iş sektörü
olduğundan dolayı, ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin zaman içerisinde tır şoförlüğünü tercih
ettiğini ifade etmektedirler. Bir katılımcı, berberlik, manav, kasap gibi farklı iş sektörlerinde de
çalışanlar bulunmakla beraber, Ahıska Türklerinin yüzde 80’nin tır şoförlüğüyle ilgilendiğini
ifade etmektedir. Nüfusun ne kadarının bu sektörde olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte,
Ahıska Türklerinin çoğunluğunun tır şoförlüğünü tercih ettiği görülmektedir. Buna ilaveten, lise
eğitimini tamamlayan çok sayıda genç, üniversiteye gitmek yerine, iş hayatına atılmayı ve
kurdukları tır şirketlerinde çalışmayı tercih etmektedir.
3. Ortak Mekânın Oluşturulması
Amerika Birleşik Devletlerinde, Ohio, Dayton bölgesi, 2008li yıllardan itibaren Ahıska
Türkleri için cazip bir buluşma noktası olmuştur. Dayton bölgesinin cazip oluşunu bu
çalışmamızda iki sebebe bağlamak mümkün görünmektedir: ilk olarak, ekonomik olarak daha
elverişli olması ve ikinci olarak ise, kültürü koruyabilme konusunda sosyalleşme
mekanizmalarını oluşturmaya imkân sağlaması olarak ifade edebiliriz.
Katılımcılar, Dayton şehrinde, iki büyük fabrikanın kapanmasından sonra, yerli halkın iş
bulma arayışı içerisinde farklı bölgelere göç etmesi söz konusu olmuştur. Yerel halkın bu bölgeyi
terk etmesi de konutların olduğundan daha ucuz fiyatlara satışını ortaya çıkarmıştır. 2007 ve
2008li yıllarda, tır şoförlüğünün oluşturduğu dinamik iletişim ağı sebebiyle, bu bölgedeki ucuz
konutların farkındalığı oluşmuştur. Daha sonraki yıllarda ise, grup iç dinamiğinin güçlü olduğu
Ahıska Türkleri, ağızdan ağıza haber vermek suretiyle Dayton bölgesini ortak mekân haline
dönüştürmüşlerdir. Katılımcılar, konutların ve yaşam koşutlarının diğer bölgelere göre daha ucuz
ve uygun olması sebebiyle Ohio’ya taşındıklarını ifade etmektedirler:
Ohio’da evler ucuz, akrabalarını buluyorlar. Mesela benim önceki oturduğum yerde, evler
400bin dolar, ama buraya geldiler 7 ve 10 bin dolardan ev alıyor. Onu tamir ediyor, yapıyor öyle
oturuyor Ohio’da (Katılımcı-5).
Dayton bölgesinin ortak buluşma noktası olarak seçilmesinin ikinci önemli sebebi ise,
kültürü koruma çabası olarak ortaya çıkmaktadır. Ahıska Türkleri’ne ABD’de günümüzde en
önemli problemlerinin ne olduğu sorulduğunda birlik olmak, gelecek nesillerde dini ve milli
kültürü koruyabilme olmuştur. Katılımcılar, Amerika’ya yerleşen Türklerin bir şekilde ekonomik
olarak kazançlarını bulduklarını ifade etmektedir: “ Amerika, hele ki Ohio’da kazançlar, herkes
kendi kazanını kaynattı” (Katılımcı-6). Bundan dolayı, asıl endişelerinin gelecek nesillerinin
kültürel ve dini kimliklerini koruması üzerine yoğunlaşmaktadır.
Rusya’da Müslümanlığını Türklüğünü kaybetmen daha zor. Çünkü onu gizli tutuyorsun .
Burada açık ya, daha fazla unutabilirsin. ... Dilini de, dinini de ırkını da Amerika’da kaybetmek
daha kolay. En büyük tehlike bu. Ahıska toprak olarak bir yerlerde hayallerde var ama işte benim
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vatanım da burası. Ama bu büyük problem görünmüyor. Büyük problem, dinini, dilini, ırkına
töreni kaybetmek…(Katılımcı-5).
Katılımcılara, Ahıska Türklerini bekleyen en büyük problemin ne olduğunu sorduğumuzda
ve gelecekle ilgili düşüncelerini anlamaya çalıştığımızda, katılımcıların dini, milli kültürün
gelecek nesillere aktarılması konusunda yoğunlaştığını görmekteyiz. Yukarıdaki örnekte
görüldüğü gibi, özellikle vatandaşlığın elde edilmesinden itibaren, Amerika’nın Ahıska Türkleri
için yeni vatan olarak benimsendiği anlaşılmaktadır. Bu topraklarda doğan ve büyüyen
çocukların, hem kendi din ve kültürlerine uygun bir biçimde yetiştirilmeleri ve aynı zamanda
yaşadıkları topluma uyum sağlamaları velilerin yakından ilgilendikleri konuların başında
gelmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki, küçük aile grupları etrafında farklı eyaletlerde yaşayan
Ahıska Türkleri için Dayton’ın kültürel kimliği koruma açısından ortak mekân olarak
belirlenmesi büyük bir önem arz etmektedir.
En büyük problemimiz gelecek nesillerdir. Yeni doğan nesil eline telefonu versen, yanına
gitmesen, bildiği bütün Türkçe kelimeleri unutur. O kadar hızlı gelişen bir ülkede yaşıyırlar.
Bizim de tedbirlerimiz var, medrese cami derneğimiz var. Bazı gecelerimiz var. O bu çok
uğraşıyırız. Kızım vardı onun çocukları benimle yaşadılar. 4 yıl boyunca ben onlara çok
mükemmel Türkçe öğrettim. Önceden Oo may god, o my gosh idi… İnşallah bakıyırım. Ne kadar
elimizden gelirsen o kadar uğraşıyırız. Elimizden geleni kadar ediyirik (Katılımcı-8).
Yukarıda belirtilen örnekten anlaşıldığı gibi, Dayton ‘ın ortak mekân olarak
oluşturulmasından itibaren, Ahıska Türkleri yeni nesillerin dini, kültürel ve milli eğitimlerini
karşılayabilmek için çeşitli örgütlenmelere gitmiştir. Başta caminin inşası olmak üzere,
çocukların ve gençlerin yaz tatillerinde ve hafta sonlarında eğitim aldığı medrese olarak
isimlendirilen eğitim kuruluşlarını oluşturmuşlardır. Dini ve kültürel eğitim, normal okul
saatlerinin dışında, gönüllü olarak hafta sonları ve yaz aylarında yapılmaktadır. Resmi eğitim
kuruluşları olan okullarda Türkçe dili ve İslam dini ilgili derslerin de müfredata eklenmesi
konusunda toplu bir talepte bulunmadıklarını ifade etmişlerdir. Gelecek dönemlerde, siyasi olarak
taleplerini daha iyi ifade edebildiklerinde, Türkçe’nin de yabancı dil olarak Türklerin yoğun
yaşadığı bölgelerde resmi okullarda müfredatın bir parçası olmasını isteyebileceklerini
söylemektedirler.
4. Anavatan Ahıska’ya Dönme İhtimali
Ahıska Türklerinin anavatan olan Ahıska topraklarına dönme ihtimalleri tartışmalı
konulardan bir tanesidir. Bu konu etrafında yapılacak analizler, siyasi olarak Ahıska topraklarına
dönme çabalarına katkı sağlayacak ve bu konuda daha isabetli kararların alınmasında önemli rol
oynayacaktır. İlk olarak, bireylerin hangi ülkeyi vatan olarak nitelendirmesinde günümüz
dünyasında vatandaşlığın önemli bir etkisi bulunmaktadır. İstisnalar dışında, ABD’de yaşayan
bütün Ahıska Türklerinin, Amerikan vatandaşlarını ellerinde bulundurmaktadır. Beş yıllık green
card (yeşil kart) döneminden sonra başvuran her Ahıska Türkü vatandaşlık elde etme hakkına
sahip olmuştur. Vatandaşlık konusu ele alındığında, Amerika vatandaşlığının elde edilmiş
olması, Ahıska Türklerinin Amerika’yı vatan edinme noktasında önemli bir role sahip olmaktadır.
Ahıska toprak olarak bir yerlerde hayallerde var ama işte benim vatanım da burası
(Katılımcı-5).
Bahsi geçen örnekten de anlaşılacağı gibi, Ahıska topraklarının anavatan olmasına rağmen,
insanların geçimlerini kazandıkları toprakların da vatan olma konusunda önemli bir yere sahip
olduğu bir gerçektir. Ahıska Türklerin bulunduğu ülke vatandaşlığına geçişi bir takım aidiyetleri
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beraberinde getirmiştir ve bundan dolayı Ahıska Türkleri için birden fazla vatan söz konusu
olmuştur. Ahıska Türklerinin, ABD’deki yaşamlarına bağlılıklarını artıran ve anavatan Ahıska’ya
gitmeyi sınırlandıran sebeplerden birisi de ekonomik rahatlık olarak zikredilebilir. Katılımcılar,
Gürcistan’ın resmi olarak izin verse de, ABD’de elde edilen rahatlığı bırakıp, Ahıska’ya temelli
olarak yerleşmeyi elli sene geriye gitmek olarak nitelendirmektedirler:
Yok. Kim burada Mercedes’ten inip, eşeğe binecek diye söz vardır (Katılımcı-4).
Buradakiler dönmezler. Başka yerlerde yaşayan aileler, Azerbaycan olsun, Kırgızistan
olsun, Özbekistan olsun orada Türkler dönebilir belki. Ahıska şimdi köy hayatı. Amerika’da adam
New York’u görmüş, Manhattan’ı görmüş, köyde yaşar mı? (Katılımcı-3).
Amerika’dan Ahıska’ya kimse geri dönmez. Ben hiç dönmem. Yani belki Türkiye’ye
giderim. Ne yapacağım Ahıska’ya gidip de, mısır mı ekeceğim. Ne yapacağım orada? Hiçbir şey
yok ki. Şimdi orası Gürcistan. Gürcistan şimdi kendisi ölüyor açlıktan. Bir de ben ne yapacağım
orada. Orada olmak demek, elli seneyi arkaya atmak demektir… Şimdi sen 10. Kattasın, geri
birinci kata düş. Hatta bodrum katına düş. Sonra oradan yukarı çıkmaya çalış. Neyime lazım
benim. Kısaca diyim, kimse gitmez (Katılımcı-5).
Mülakatlar sonucunda, anavatan tartışmalarının tek bir mekân ile sınırlandırılamayacağı ve
bir topluluğun birden fazla mekânı anavatan olarak benimseyebileceği ortaya çıkmıştır. Buna en
güzel örnek olarak da, ABD’de yaşayan Yahudiler ve Yahudilerin anavatan olarak
nitelendirdikleri İsrail ile kurdukları ilişkiler verilmektedir. Dört katılımcı, bu modelin aynı
şekilde Dayton ‘da yaşayan Ahıska Türkleri için de gerçekleştirilebileceğini ve hem ABD’de
yaşamaya devam eder iken hem de anavatan Ahıska ile de güçlü ilişkilerin kurulabileceğini öne
sürmektedirler.
Kim burada Mercedes’ten inip, eşeğe binecek diye söz vardır. Aslında deseler ki sizin
topraklar size geri teslim ediyoruz, hani Yahudiler burada yaşayıp, İsrail’e bakıyorlar. Ben şimdi
gitmez idim ama babam gidip oraya yerleşsin. Yazın burada, kışın orada (Katılımcı-4).
Dönmelerine en büyük etken şu olacak, yani çocuklar buranın rahatlığına alışan Ahıska’ya
dönecek olan çok az. Ha onu nasıl yapabilirsin? Onlarda bu duyguyu diri tutabilirsen, o zaman
Ahıska’yı düşünebilir. Ahıska’nın sadece isminden başka bir şey bilmiyorsa, onun Ahıska’ya
dönmesi çok zor. Ahıska ile Ahıska Türkü arasındaki köprüyü iyi kurmak lazım. Nasıl İsrail ile
Yahudiler o duyguyu kaybetmemiş. Aynı duyguyu vermek gerekiyor (Katılımcı-10).
Özet olarak, Ahıska Türklerinin ABD’de vatandaşlık elde etmeleri, bulundukları ülkeye
karşı bağlılıklarını artırmıştır. Buna ilaveten, ekonomik olarak iyi seviyede olan ve dini ve milli
kültürlerini yaşama konusunda baskı hissetmeyen Ahıska Türkleri için Gürcistan hükümetinin
kolaylık sağlasa dahi dönme ihtimali düşük görünmektedir. Fakat tamamen dönüşün düşük
ihtimaline karşın, imkânların oluşması durumunda, ABD’de yaşayıp İsrail’le iyi ilişkilerini
devam ettiren Yahudilerin uyguladıkları modelin de kendileri için mümkün olduklarını ifade
etmektedirler. Bu model sayesinde ABD’de yaşayan Ahıska Türklerin Ahıska bölgesini
ekonomik olarak kalkındırılmasında da önemli bir role sahip olabileceğini savunmaktadırlar.
Sonuç
Çalışmamızın ana konusu olan Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Ahıska Türklerinin
durumu, günümüzde diasporada yaşayan Ahıska Türklerinin grup dinamiğinin devamlılığını
sağlama konusunda önem arz etmektedir. ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin zaman içerisinde
yaklaşık tüm bireylerin vatandaşlık hakkı elde etmesi, bu coğrafyada dini ve milli kültürlerini
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devam ettirebilme konusunda özgür davranabilmeleri ve ekonomik olarak diğer ülkelerde
yaşayan Ahıska Türklerine nispeten daha iyi durumda yaşamlarını sürdürmektedir. Bu sebepten
dolayı bu temel farklılıklar, ABD’de yaşayan Ahıska Türklerini diğer Ahıska Türklerinden farklı
kılan özellikler olarak göze çarpmaktadır. Tüm bu benzerliklerin ve farklılıkların ışığında
anavatan Ahıska’ya en uzak ülkelerden birisinde ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin
durumlarının demografik açıdan incelenmesi, kültürel kimliğinin tespiti ve gelecekle ilgili
beklenti ve kaygılarının tespit edilmesi oldukça faydalıdır.
Çalışmamızda, Ahıska Türklerinin Amerika Birleşik Devletleri Ohio, Dayton bölgesindeki
hayat koşulları, ekonomik ve sosyal konumları incelediğimizde, Ahıska Türklerinin ekonomik,
kültürel ve dini boyutlarda farklılıklar göstermektedir. Yetişkinlerin, önceki birikimlerini ve
tecrübelerini de kullanmak suretiyle ekonomik olarak Amerikan ekonomik hayatına uyum
çabasında olduklarını görmekteyiz. Mülakatten elde edilen veriler ışığında, ekonomik anlamda
grup genelinde başarı sağlanmış durumdadır. İkinci olarak, kültürel ve dini kimlikleri koruma
noktasında aileler çeşitli tedbirlere başvurmaktadır. Bunun başında, ortak bir mekanın
belirlenmesi gelmektedir. Ohio, Dayton bölgesindeki ucuz konutların varlığı bu ortak mekanın
oluşması noktasında kolaylık sağlamıştır. Güçlü grup içi dinamiğinin sağladığı imkanlar
sayesinde Dayton bölgesinde toplanan Ahıska Türkleri, milli ve dini kimliklerini muhafaza
noktasında kültür merkezleri, cami ve medreselerin kurulması çaba göstermektedir. Bu
sosyalleşme ve eğitim merkezlerinin oluşum süreci hala devam etmektedir. Bu dini ve kültürel
merkezlerin daha etkin bir şekilde kullanılması noktasında Türkiye’deki resmi kurum ve
kuruluşlarla irtibat sağlanmaya çalışılmaktadır.
Genel olarak değerlendirdiğimizde, ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin en önemli sorunu
kültürel ve milli kimliğin gelecek nesillere aktarılması noktasında yoğunlaşmaktadır. Sovyet
Rusya döneminden itibaren sürgün edilen ve diasporada yaşamlarını sürdüren Ahıska Türkleri,
Türkiye ve ABD dahil olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarına dağılmışlardır. ABD’ye
yerleşen Ahıska Türklerinin vatandaşlığı elde etmesiyle birlikte, Amerika’ya karşı olan bağlılığın
bir kat daha arttığını görüyoruz ve gelecek nesiller için anavatanın Ahıska veya Türkiye olması
yerine ABD’nin anavatan olarak kabul edilmesi söz konusudur. Daha önce de belirttiğimiz gibi,
Yahudi-İsrail modelinin geliştirilmesi, Ahıska Türkleri için de birden fazla anavatan
mefhumunun oluşturabileceğini ve birinin diğerine tercih edilmek zorunda olmadığını
göstermektedir. Ahıska Türkleri topluluğunda oluşan birden fazla kimliklerin sağlıklı bir şekilde
sürdürebilmesi hem grup üyeleri için hem de Türkiye ve ABD toplumları için önemli bir kazanım
olacaktır.
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AHISKA TÜRKLERİNİN GÜRCİSTAN’A GERİ DÖNÜŞÜ: 2007 GERİ DÖNÜŞ
YASASI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR
REPATRIATION OF MESKHETIAN/AHISKA TURKS TO GEORGIA: 2007
REPATRIATION LAW AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
Serhat KESKİN*
Özet
1944 sürgününden günümüze kadar geçen sürede Ahıska Türklerinin bir kısmı anavatanlarına geri
dönüş isteklerini muhafaza etmişlerdir. Gürcistan’a geri dönüş çabaları, Sovyetler Birliği dönemi boyunca
tam anlamıyla başarıya ulaşamasa da Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılması ve Gürcistan’ın bağımsız
bir devlet olmasıyla beraber farklı bir döneme girmiştir. Özellikle 1999 yılında Gürcistan’ın Avrupa
Konseyi’ne şartlı üyeliği ve şartlardan birinin de Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüşünün
Gürcistan hükümeti tarafından sağlanması zorunluluğu, Ahıska Türklerinin, özellikle de
Azerbaycan’dakilerin, vatana geri dönebileceklerine dair umutlarını kuvvetlendirmiştir. Gürcistan’ın
Avrupa Konseyi’ne olan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla 2007 yılında çıkarmış
olduğu geri dönüş yasası sayesinde, sayıları az da olsa bir grup Ahıska Türkü anavatanlarına geri
dönebilmek için resmî başvurularını gerçekleştirmiştir. Ancak yasanın uygulanmasında birçok sorun ortaya
çıkmış ve sonuçta Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş sürecinde çok az bir yol kat edilmiştir. Bu
bildiri, 2015 ve 2016 yıllarında Azerbaycan ve Gürcistan’da gerçekleştirilen saha araştırmalarının verilerine
dayanarak yasanın uygulanmasındaki sorunları irdelemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Gürcistan’a
dönmek isteyen Ahıska Türklerinin, Gürcistan’da yeni bir yaşam kurma konusunda önemli tereddütleri
olduğu ve Gürcistan’ın geri dönüş yasasının uygulanması konusunda isteksiz olduğu görüşü
savunulmaktadır. Ayrıca, 2007 yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunların Ahıska Türklerinin geri
dönüşüne ve entegrasyonuna olan etkisi analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, 2007 Geri Dönüş Yasası, Entegrasyon
Abstract
Following the 1944 Deportations, many of the Meskhetian/Ahıska Turk community maintained a
desire to return to their homelands, but their efforts in this regard throughout the Soviet era bore little fruit.
A new period began with the dissolution of the Soviet Union in 1991 and Georgia’s subsequent
independence, raising hopes among Ahıska Turks, especially those living in Azerbaijan, of a return to their
homeland. These hopes were strengthened by the conditions of Georgia’s membership of the Council of
Europe, one of which was the repatriation of Ahıska Turks to their homeland. Following the enactment of
the Repatriation Law in 2007 – part of Georgia’s legal obligations to the Council of Europe – a small
number of Ahıska Turks applied to return to their homeland, although problems emerged in the
implementation of the law, and there has to date been limited progress in terms of repatriation. This
presentation aims to evaluate the problems faced in the implementation of the law based on fieldworks
conducted between 2015 and 2016 in Georgia and Azerbaijan. The findings of the study reveal that Ahıska
Turks who want to return to their homeland are hesitant about starting a new life in Georgia, and that
Georgia is, in fact, showing a reluctance to ımplement fully the Repatriation Law. As a fınal measure, the
impact of problems that have appeared during the implementation of the 2007 law on the repatriation and
integration of Ahıska Turks is analyzed.
Keywords: Ahıska Turks, 2007 Repatriation Law, Integration

Giriş
Ahıska Türkleri1 günümüz Gürcistan sınırları içerisinde kalan Mesheti-Cavahetya
* Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara-Türkiye, serkes@metu.edu.tr
1 2015 ve 2016 yıllarında, Gürcistan ve Azerbaycan’da gerçekleştirdiğim mülakatlarda, bu topluluğun büyük bir
çoğunluğu kendilerini Ahıska Türkü olarak adlandırmıştır. Bu nedenle, bildiri boyunca Ahıska Türkü kavramı
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bölgesinde yaşamış, Türk dilli, Müslüman bir topluluktur. 1944’te Sovyetler Birliği tarafından
ana vatanları olan Ahıska bölgesinden Orta Asya’ya sürülen Ahıska Türkleri, günümüzde 10
farklı ülkede yaşamakta ve vatana geri dönüş mücadelelerini halen devam ettirmektedirler. Bu
çalışma, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Gürcistan
Cumhuriyeti’nin, Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüşünü sağlamak amacıyla, 2007
yılında kabul edilen ve 1 Ocak 2008 tarihinde de yürürlüğe konulan “20’inci Yüzyılın 40’lı
Yıllarında Eski SSCB Tarafından Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden Zorla Sürgüne
Gönderilen Kişilerin Geri Dönüşü” başlıklı yasayı ve bu yasanın uygulanmasındaki sorunları ele
almaktadır. Buna ek olarak, yasanın uygulanmasındaki aksaklıkların, Ahıska Türklerinin
anavatanlarına dönüşünü ve bahsi geçen yasa sayesinde Gürcistan’a yerleşebilen Ahıska
Türklerinin Gürcü toplumuna entegrasyonunu analiz etmektedir.
Sovyetler Birliği döneminde Ahıska Türklerinin Ahıska’ya dönebilmek için münferit
olarak verdikleri mücadele ve geri dönüş taleplerinin Gürcistan’ın bağımsızlığını elde etmesi
sonrasında devam etmesi, uluslararası örgütleri mobilize etmiş ve Avrupa Konseyi üyeliği ile
birlikte Gürcistan’ı yasal düzenlemeler yapmak zorunda bırakmıştır. Bu bildiride, Ahıska
Türklerinin 1944 Sürgünü öncesi ve sonrasında yaşadıkları ayrımcılıklar ve Sovyetler Birliği’nin
dağılmasına kadar geçen sürede ana vatanlarına geri dönüş için verdikleri mücadeleye kısaca
değinilmektedir. Ardından, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından, 1999 yılında Gürcistan’ın
Avrupa Konseyi’ne üyeliğine kadar geçen sürede, Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş
mücadelesinin uluslararası kamuoyuna taşınması incelenmektedir. Bu dönemde, özellikle 19931999 yılları arasında Ahıska Türklerinin dönüşünü planlamak amacıyla çıkartılan çeşitli
kararnameler değerlendirilmektedir. Ardından Gürcistan’ın 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne
şartlı üyeliği çerçevesinde taahhüt etmiş olduğu Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüşünü
gerçekleştirmeyi amaçlayan hükümet çalışmaları 2007 Geri Dönüş Yasası’na ve yasanın
uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlar incelenmektedir. Son olarak ise, 2007 Geri Dönüş
Yasası, yasanın uygulanması ve bu yasanın Ahıska Türklerinin Gürcistan toplumuna
entegrasyonuna dair kısa bir değerlendirme yapılmaktadır.
1944 Sürgünü ve Ahıska Türklerinin Anavatanlarına Geri Dönüş Mücadelesi
Stalin’in 1922’den 1953’e kadar devam eden yönetiminde altı milyona yakın insan çeşitli
sebeplerle ana vatanlarından, Sovyetler Birliği’nin farklı bölgelerine sürülmüştür. Bu sürgünlerin
başlangıcı olarak, 1920’li yılların ikinci yarısından itibaren kurulmaya başlanan kolhoz ve
sovhoz’ları almak yanlış olmayacaktır. Sovyetler Birliği, bireysel tarım üretiminin yerine kolektif
tarım üretimi modelini benimsemiştir. Kolektif tarım üretimi modelinin idari birimleri olan kolhoz
ve sovhoz’lara katılmayanlar ise Sovyet rejiminin düşmanları olarak tanımlanmıştır (Buntürk,
2007, s. 190). Bu bağlamda, Sovyet yönetiminin 1929 yılından itibaren, Ahıska bölgesinde
kurmaya başladığı kolektif tarım çiftliklerine kendi mülklerini vermek istemeyen ve kurulan
sovhoz’larda zorla çalıştırılmayı reddeden Ahıska Türklerinin önde gelen liderleri sürülmüşlerdir.
Bu nedenle, Ahıska Türkleri Stalin döneminin henüz başlarında lidersiz bırakılmışlardır (Aliyeva,
2013, s. 2691). Sovyetler Birliği tarafından tehdit olarak algılanan Ahıska Türkleri, takip eden
yıllar içerisinde de çeşitli ayrımcılıklar yaşamışlardır. Sovyet milliyetler politikası doğrultusunda
resmi olarak tanınan milliyetlerden sayılmayan Ahıska Türkleri, siyasi özerk yapı başta olmak
üzere, resmi olarak tanınan halkların elde ettiği kendi dillerinde eğitim ve yayın gibi birçok haktan
kullanılacaktır. Bu topluluğun adlandırılmasına ilişkin tartışmalar için bk. (Baydar- Aydıngün, 2001, s. 5-12; Aydıngün
ve Aydıngün, 2014, s. 34-35; Blandy, 1998, s. 8, 14).
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mahrum bırakılmıştır. Bunlara ek olarak, Sovyet rejimi, sınırları içerisinde hiçbir Türk’ün
yaşamadığı tezini savunmuş, 1939 yılında gerçekleşen nüfus sayımında da Ahıska Türklerini
‘Azerbaycanlı’ olarak kaydetmiştir. Tüm bunlara karşı çıkan Ahıska Türkleri de sürgüne
zorlanmıştır (Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 41). 1939 yılında II. Dünya Savaşı’nın başlaması
Ahıska Türklerinin yaşamlarını daha da zorlaştırmış, savaş esnasında 15- 55 yaş arası tüm Ahıska
Türkü erkekler Alman cephesine gönderilmiştir. Çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların
oluşturduğu geride kalanlar ise Sovyet rejiminin savaş gereksinimleri çerçevesinde Ahıska’dan
Borcom’a uzanan demiryolu yapımında çalıştırılmıştır (Buntürk, 2007, s. 197).2 İnşa edilen bu
demir yolu kullanılarak yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü, 14 Kasım 1944’te, Adıgön, Aspinza,
Ahıska, Ahılkelek ve Bogdanovka ilçelerinden Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın toplam
on sekiz bölgesine sürgün edilmişlerdir (Trier ve diğerleri, 2011, s. 11). İnsanlık dışı koşullar
içerisinde sürgüne maruz kalan Ahıska Türkleri, gittikleri bölgelerde bir tür toplama kampına
benzeyen, özel yerleşim rejimi altında yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılmış, Sovyet
rejiminin 1956 yılında bu uygulamayı kaldırmasına kadar geçen on iki yıl boyunca temel insani
hak ve özgürlüklerden mahrum bırakılmışlardır (Aydıngün ve Asker, 2012, s. 80). Ahıska
Türklerinin özel yerleşim rejimi altında maruz kaldıkları zorlukların yanı sıra sürülmüş oldukları
Orta Asya cumhuriyetlerinin içinde bulundukları savaş koşulları da Ahıska Türklerinin günlük
yaşamlarını derinden etkilemiştir. Nitekim bahsi geçen süre içerisinde, anavatanlarına geri dönüş
mücadelesinden ziyade yaşamlarını sürdürebilme, öncelikli hedef olmuştur ( Aydıngün ve
Aydıngün, 2014, s. 48).
28 Nisan 1956 tarihinde, 135/142 sayılı kararnameyle özel yerleşim rejiminin sürgün
edilmiş halklar üzerindeki yaptırımları son bulmuştur. Sürgüne maruz kalmış birçok halka ana
vatanlarına dönüş hakkı tanınsa da Ahıska Türklerine vatanlarına geri dönüş hakkı tanınmamıştır
(Kreindler, 1986, s. 395; Aydıngün, 2013, s. 2667; Aydıngün, 2006, s. 7). Buna rağmen, Ahıska
Türkleri ana vatanlarına dönebilmek için örgütlü bir mücadeleye girişmiş, çeşitli girişimlerde
bulunmuştur. Ancak, Sovyet yönetimi bu girişimlerin henüz başlarında; Ahıska Türklerinin
Gürcistan’a geri dönüşüne engel olmuş, Azerbaycan’a yerleşebileceklerini belirtmiştir (Yunusov,
2007, s. 175). Ahıska Türkleri, Sovyet rejimi boyunca, ne Moskova’dan ne de Tiflis’den ana
vatanlarına geri dönebilmeleri sağlayacak olumlu bir yanıt alabilmiştir (Aydıngün ve Asker,
2012, s. 181; Sumbadze, 2007, s. 292). Ahıska Türklerinin 1960’lı yılların başında kendi
imkânlarıyla Gürcistan’a geri dönüş çabaları olsa da, Sovyet rejimi, özellikle 1968 yılına kadar
Ahıska Türklerini oyalamış, anavatanlarına geri dönmelerini sağlayacak koşulları oluşturmak için
herhangi bir adım atmamıştır (Keskin ve Anaç, 2016, s. 287). 1968 yılında ise Yüksek Sovyet
Prezidyumu, başta Ahıska Türkleri olmak üzere sürgün edilen halkların diğer tüm Sovyet
vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olduğuna dair bir karar almıştır. Bu karara rağmen, Ahıska
Türklerinin Gürcistan’a geri dönüşlerine izin verilmemiş, halen yaşadıkları yerlerde kalmaları
gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, karar uygulanmamış olsa bile Ahıska Türkleri Sovyet
rejimi tarafından resmi olarak ilk defa tanınmış, dünya Ahıska Türklerinin maruz kaldığı
sürgünden haberdar olmuştur (Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 54-55; Baydar- Aydıngün, 2001,
s. 68; Conquest, 1970, s. 188- 189). 1970’lerin başından Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar,
Sovyet yönetimi sayıca az da olsa Ahıska Türklerinin Gürcistan’a yerleştirilmesini planlamıştır.
Ancak bu kararlar Gürcistan’ın isteksiz tavrı nedeniyle uygulanamamıştır (Aydıngün ve Asker,
2012: 181). 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana bölgesinde Ahıska Türklerine yönelik saldırılar
sonrasında birçok Ahıska Türkü Sovyet hükümeti tarafından Özbekistan’dan tahliye edilmiştir.
2

1921- 1944 yılları arasında Ahıska Türklerine yönelik Sovyet politikaları için bk. (Üren, 2015, s. 108-110).
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Ahıska Türklerinin etnik kimlikleri aleyhinde yapılan propagandalar neticesinde de anavatanları
olan Gürcistan’a geri dönmemeleri gerektiği, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönmeleri halinde
Gürcistan’da da etnik çatışmaların doğacağına dair kamuoyu oluşturulmuştur (Baratashvili,
1998). Bu nedenle, Gürcistan’a dönemeyen Ahıska Türklerinin birçoğu Özbekistan’dan
Azerbaycan’a ve Rusya Federasyonu’nun Krasnodar bölgesine göç etmişlerdir. 3
Sovyetler Birliği’nin Dağılması ve Ahıska Türklerinin Anavatanlarına Geri Dönüş
Mücadelesinin Uluslararası Platforma Taşınması
Sovyetler Birliği’nin 25 Aralık 1991’de dağılmasından yaklaşık dokuz ay önce yani 7 Mart
1991 tarihinde SSCB Yüksek Sovyet Başkanlığı sürgün edilen halkların haklarının geri verilmesi
ve anavatanlarına dönüşü ile ilgili önemli bir kanun çıkarmıştır. Bu kanunla birlikte, sürgün edilen
diğer halklar gibi Ahıska Türkleri de kendilerine yönelik suçlardan aklanmışlardır. Ancak alınan
karardan sonra Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte, kanun uygulamaya konulamamış,
anavatana geri dönüş meselesi daha zorlu bir döneme girmiştir (Keskin ve Anaç, 2016, s. 283;
Üren, 2015, s. 181; Buntürk, 2007, s. 255; Yunusov, 2000, s. 37).
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile beraber Ahıska Türkleri anavatanlarına dönüş
mücadelesinde muhatap bulma sorunu yaşamışlardır. Nitekim Sovyetler Birliği dağılmasından
sonra bağımsızlığını kazanan Gürcistan Cumhuriyeti, konunun muhatabı ve sorumlusu olarak
Sovyet yönetimini göstermiş ve sorunun çözümü hususunda isteksiz davranmıştır (Üren, 2015, s.
245, 362; Aydıngün, 2006, s. 12). Bu koşullarda, Ahıska Türk derneklerinden biri olan Vatan
Cemiyeti, anavatanlarına geri dönüş sorununu uluslararası platforma taşıma kararı almıştır. Vatan
Cemiyeti, 1992’de düzenlemiş olduğu Birinci Kurultay’da ismini Uluslararası Vatan Cemiyeti
olarak değiştirmiştir. Takip eden süreçte de Ahıska Türklerinin anavatana geri dönüş sorununu
uluslararası platforma taşımışlardır. Uluslararası Vatan Cemiyeti, Romanya’da 1996’da yapılan
41. Avrupa Milliyetleri Federal Birliği’nin (İng. Federal Union of European NationalitiesFUEN) üyesi olmuştur. Bu girişimle, Uluslararası Vatan Cemiyeti Ahıska Türklerinden önemli
bir destek görmüştür (Keskin ve Anaç, 2016, s. 283; Yunusov, 2000, s. 41- 42). Uluslararası Vatan
Cemiyeti’nin bu üyeliği, Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş mücadelesinin uluslararası
kamuoyuna duyurulması hususunda önemli bir girişimdir. Nitekim Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından 1996 yılına kadar geçen sürede uluslararası kamuoyunun ilgisi Yugoslavya’da
yaşanan çatışmalara odaklanmış; Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş sorunu gündem
dışında kalmıştır (Üren, 2015, s. 331- 332). 1996 yılında gerçekleştirilen Bağımsız Devletler
Topluluğu konferansı ile bu durum değişmiştir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT),
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü
(UGÖ) tarafından düzenlenen bu konferansta, Bağımsız Devletler Topluluğunda istekleri dışında
yerinden edilen insanların problemleri ele alınmıştır (Keskin ve Anaç, 2016, s. 284; Pentikainen
ve Trier, 2004, s. 30). Böylece, Ahıska Türklerinin uğradıkları sürgün ve anavatanlarına yeniden
yerleştirilmesi uluslararası platformda resmî olarak tanınmış ve tartışılır olmuştur (Aydıngün ve
Aydıngün, 2014, s. 73; Trier ve diğerleri, 2011, s. 37-38). 7-10 Eylül 1998 tarihleri arasında
Lahey’de, AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği tarafından düzenlenen müzakereler
gerçekleştirilmiştir. Bu müzakerelere Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Gürcistan hükümet
temsilcileri ile Uluslararası Vatan Cemiyeti’nin temsilcileri katılmıştır. Bu toplantı, Ahıska
Türkleri ile alakalı konularda sorunların tespit edilmesi açısından önemli olmuştur (Aydıngün ve
Aydıngün, 2014, s. 73; Trier ve diğerleri, 2011, s. 38; Buntürk, 2007, s. 263; Yunusov, 2000, s.
3

Fergana Olayları hakkında kapsamlı bilgi için bk. (Üren, 2015, s. 121-127; Baydar- Aydıngün, 2001, s. 72-76).
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59). Ayrıca, bu toplantıda Ahıska Türklerinin uluslararası platformda Mesketya Türkleri (İng.
Meskhetian Turks) olarak adlandırılmaları hususunda görüş birliğine varılmıştır. Böylece,
Gürcistan’ın Mesketya, Türkiye’nin ve Ahıska Türklerinin Türklüğün vurgulanması ısrarı da
dikkate alınmıştır. (Kütükçü, 2005, s. 275). Ahıska Türkleri meselesinin uluslararası platformda
duyulmasında, resmi olarak 2010 yılında Türkiye’de kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin
(DATÜB) de önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekmektedir.
Diğer taraftan, Gürcistan özellikle 1992 yılından itibaren çeşitli uluslararası örgütlere üye
olmuş ve birçok uluslararası anlaşma imzalamıştır. Gürcistan’ın Batı’ya entegre olma konusunda
kararlığı çerçevesindeki bu üyelikler ve anlaşmalar, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüş
sorununun da gündeme gelmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Gürcistan, Sovyetler Birliği
döneminde gerçekleştirilmiş sürgünün sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmıştır (Aydıngün ve
Aydıngün, 2014, s. 72; Aydıngün, 2008, s. 6). Bu bağlamda, Mayıs 1993’te Gürcistan
Cumhurbaşkanı Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüşünü düzenleyecek bir karar almıştır.
Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüşlerinin yasal bir zeminini hazırlamayı hedefleyen bu
karar, uygulanamamıştır. Bu yasadan üç yıl sonra, 1996 yılında, Gürcistan Avrupa Konseyi’ne
üyelik başvurusunda bulunmuştur. Bu bağlamda, aynı yılın sonunda, Cumhurbaşkanı, yılda 5.000
Ahıska Türkünün Gürcistan’a dönüşünü öngören yeni bir karar almıştır. Ancak, bu karar da
hayata geçirilememiştir (Üren, 2015, s. 195; Aydıngün, 2002, s. 55). Gürcistan, Avrupa
Konseyi’ne üyelik başvurusunun kabul edilmesinden yaklaşık bir ay önce, 14 Mart 1999
tarihinde, ‘1940’larda Gürcistan’ın güneyinden sürülen nüfusun vatana dönüş ve rehabilitasyonu
için hükümet komisyonunun kurulması’ kararını almıştır (Aydıngün, 2002, s. 55-56).
Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’ne Üye Oluşu ve 2007 Geri Dönüş Yasası’nın Kabulü
Gürcistan, 1996 yılında, Avrupa Konseyi’ne üyelik başvurusundan sonra, Aralık 1998’de,
Avrupa Konseyi’nin Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönmelerine ilişkin şartları kabul
etmiştir. Bunun üzerine Avrupa Konseyi, Nisan 1999’da, Viyana’da gerçekleştirilen ve Ahıska
Türklerinin anavatanlarına geri dönüşünün taraflarca tartışıldığı müzakerelere katılmıştır.
Müzakerelerin olumlu geçmesi üzerine Gürcistan, 29 Nisan 1999’da, Avrupa Konseyi’ne şartlı
olarak kabul edilmiştir (Üren, 2015, s. 302; Pentikainen ve Trier, 2004, s. 33-34). Yukarıda da
ifade edildiği gibi, üyelik şartlardan biri de Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüşünün
sağlanmasıdır. Buna göre, Gürcistan’ın, Avrupa Konseyi üyesi olmasını takip eden iki yıl
içerisinde yani 2001 yılına kadar, Ahıska Türklerinin Gürcistan vatandaşı olabilmelerini
sağlayacak şekilde Gürcistan’a geri dönüşlerini ve entegrasyonunu içeren yasal bir çerçeveyi
Avrupa Konseyi’ne danışarak oluşturması gerekmektedir. Aynı zamanda, Gürcistan’ın, 2002
yılına kadar, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüş ve entegrasyon sürecini başlatması ve bu
süreci 2011 yılında tamamlaması gerekmektedir. Ancak, Gürcistan’da yaşanan siyasi ve
ekonomik istikrarsızlık, bu şartların yerine getirilebilmesini aksatmıştır (Trier ve diğerleri, 2011,
s. 40). Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüş sürecini takip eden Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclisi, 2001 yılında, 1257 sayılı kararla sürecin hızlandırılması gerektiğini
vurgulamıştır.4 Gürcistan’da 2003 yılında gerçekleşen Gül Devrimi’nden sonra, reform yanlısı
Mihail Saakaşvili hükümeti yönetime gelmiştir. Yeni hükümet olumlu adımlar atmış olsa da
Gürcistan Ahıska Türklerinin geri dönüşüne dair isteksiz bir tutum sergilemiştir (Aydıngün ve

Parliamentary Assembly of the Council of Europe “Resolution 1257 (2001) - Honouring of Obligations and
Commitments
by
Georgia”.
25
Eylül
2001,
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTMLen.asp?fileid=16941&l ang=en (Erişim Tarihi: 30 Mart 2017).
4
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Aydıngün, 2014, s. 79). Bu tutum karşısında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis, 2005 yılında
almış olduğu 1415 ve 1428 sayılı kararlarla, Gürcistan’ın daha fazla gecikme olmadan; Ahıska
Türklerinin geri dönüşüne dair yasal düzenleme yapması gerektiğini vurgulamıştır. 5 Takip eden
yıl içerisinde de Parlamenter Meclis yeni bir karar alarak, Ahıska Türkleri ile ilgili daha önce
almış olduğu kararları hatırlatmış ve Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüşlerinin 2011
yılında bitirecek şekilde yasal düzenleme yapmasını gerektiğini vurgulamıştır (Keskin ve
diğerleri, 2016, s. 296- 298). Avrupa Konseyi’nin baskısı ve peş peşe kararları sonucunda,
Gürcistan hükümeti konu üzerindeki çalışmalarını hızlandırmıştır. Nitekim 11 Temmuz 2007
tarihinde Gürcistan Parlamentosu’na sunulan eski SSCB Tarafından ‘20’inci Yüzyılın 40’lı
Yıllarında Gürcistan’dan Zorla Sürgüne Gönderilen Kişilerin Geri Dönüşü’ başlıklı yasa, 1 Ocak
2008 tarihinde yürürlüğe girmek üzere kabul edilmiştir.
2007 Geri Dönüş Yasası ve Yasanın Uygulanmasındaki Sorunlar
2007 Geri Dönüş Yasası’nın öngörmüş olduğu başvuru süreci, beş ay gecikmeli olarak
Mayıs 2008’de başlamış; başvuru sürecinin başlamasıyla da yasadaki birçok eksiklik ortaya
çıkmıştır. Bu eksikliklere vurgu yapan eleştiriler sonucunda Gürcistan hükümeti uygulamadan
kaynaklanan sorunları çözmeye yönelik bazı yasal değişiklikler gerçekleştirmiştir. Yapılan bu
değişiklikler6, yasanın uygulanmasıyla ilgili sorunları kısmi olarak çözmüş, ancak Ahıska
Türklerini memnun etmemiştir. Özellikle Azerbaycan’da yaşayan ve 2007 Geri Dönüş
Yasası’ndan faydalanmak için başvuruda bulunan Ahıska Türkleri ile gerçekleştirilen
mülakatlarda, yasa üzerinde resmi olarak yapılan değişikliklerin; uygulamada olumlu bir etkisinin
olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca, Gürcistan yasa üzerinde değişiklik yapmış olsa da yasanın
Gürcistan’a geri dönmek isteyen Ahıska Türklerinden talep ettiklerinin Ahıska Türklerinin
dönüşünü adeta imkânsız bir hale getirdiği belirtilmiştir. 7 Bu bağlamda, yasanın uygulamasında
sorun teşkil eden 1., 3., 4., 9. ve 10. Maddeler incelenmektedir.
Geri Dönüş Yasası’nın8 1. Maddesinde yasanın amacının, 1940’larda Sovyetler Birliği
tarafından Gürcistan’dan sürgün edilen kişilerin ve onların soyundan gelenlerin, ‘tarihî adalet’in
yerine getirilmesi amacıyla, gönüllülük esasına dayalı bir şekilde kademeli olarak Gürcistan’a
geri dönüşünü sağlayacak yasal bir mekanizma oluşturmak olduğu belirtilmiştir. Ancak,
Azerbaycan’da Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş mücadelesinde yer almış bir Ahıska
Türkü, yasada Ahıska Türklerinin adının geçmediği, genelleme yapılarak sürgün edilmiş kişiler
ifadesinin maksatlı kullanıldığını belirtmiştir. 9 Buna ek olarak 1. Maddede yer alan ‘kademeli
geri dönüş’ ifadesi, Ahıska Türklerini geri dönüş sürecinin ne sürede tamamlanacağı hususunda
endişelendirmiştir (Keskin ve diğerleri, 2016, s. 303).10
Parliamentary Assembly of the Council of Europe “Resolution 1415 (2005) - Honouring of Obligations and
Commitments
by
Georgia”.
24
Ocak
2005,
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTMLen.asp?fileid=17288&lang=en
(Erişim Tarihi: 30 Mart 2017).
6 Değişiklikler hakkında detaylı bilgi için bk. (Keskin ve diğerleri, 2016: 297-302).
7Mülakat, Saatlı (Azerbaycan), 9 Eylül 2015. Bu bildirideki mülakat verileri 2015 ve 2016 yıllarında, “Gürcistan’daki
Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset” adlı proje ve yüksek lisans tezim kapsamında Gürcistan ve
Azerbaycan’da gerçekleştirdiğim derinlemesine mülakatlara dayanmaktadır. Bahsi geçen proje kapsamında yapılan
mülakatların verilerinin proje tamamlandıktan sonra araştırmacılar tarafından kullanımı proje yönetici tarafından uygun
görülmüştür.
8 Bahsi geçen yasa ve yasanın üzerinde yapılan muhtelif değişikliklere ait belge ECMI –Tiflis ofisinde çalışmakta olan
Giorgi Bobgiashvili’den temin edilmiştir.
9 Mülakat, Bakü (Azerbaycan), 7 Eylül 2015.
10 Konu hakkındaki şikayetler için bk. “Application Submitted by Banished Ahiska (Meskhetian) Turks to the
Organization for Security and Cooperation in Europe”. http://www.ahiska.org.tr/?page_id=2163 (Erişim Tarihi: 21
5
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Geri Dönüş Yasası’nın 3. Maddesi, zorla sürgün edilen kişilerin eşleri veya reşit olmayan
çocuklarının da repatriant11 statüsü almak için başvurabileceğini belirtmektedir. Ancak,
Azerbaycan ve Gürcistan’da gerçekleştirilen mülakatlarda, anne babalarının var olan başvuruları
nedeniyle, yeni bir başvuruya ihtiyaç duyulmayan 18 yaş altı çocukların, sürecin uzamasıyla
beraber 18 yaşını geçtikleri ve başvuruyu tekrar yapmak zorunda kaldıkları belirtilmiştir. 12 Bu
durum aynı aile içerisinde, birden fazla başvuru sürecinin yaşanmasına neden olmuş, repatriant
statüsü alamayan aile bireylerin de var olmasına neden olmuştur (Keskin, S., Tulun, M.O. ve
Yılmaz, A., 2016, s. 303). Bu bağlamda, aynı aile içerisinde repatriant statüsünü alamayan
bireylerin oluşunun, ailenin geri dönüş kararı almasında olumsuz bir etkiye sahip olduğu
belirtilmiştir.13
2007 Geri Dönüş Yasası’ndaki 4. Maddesi ise başvuru için gerekli belgeleri kapsamakta
ve belgelerin hangi kuruma verileceğini belirtmektedir. Talep edilen belgeler; sürgün belgesi,
ikametgâh ve/veya vatandaşlık belgeleri ve vatandaşı olunan ülkeden/oturma izni alınan ülkeden
verilmiş geçerli kimlik belgesi, doğum belgesi, ikamet belgesi, adli sicil kaydı, medeni durumu
gösteren belge, sağlık raporu ve özgeçmiştir. 14 Azerbaycan’da gerçekleştirilen mülakatlarda
sağlık raporu istenilmesinin kendilerini aşağıladığını, sanki hastalıklıymış muamelesinin
yapıldığını ve herhangi bir hastalığı olanın da ana vatanına dönüşüne izin verilmemesinin kabul
edilemez olduğunu belirtmişlerdir.15 Sağlık belgesinin 2009 yılından itibaren resmi olarak gerekli
belgeler arasından çıkarılmasına rağmen Azerbaycan’da yapılan mülakatlarda bu belgenin halen
başvuru sürecinin bir aşamasında talep edildiğine ilişkin görüş belirtenler olmuştur. Başvuru için
gerekli olan ancak eleştirilere neden olan bir diğer belge ise sürgün belgesidir. Tiflis’te
Gürcistan’a geri dönebilmek için başvuru yapan bir Ahıska Türkü ile yapılan mülakatta, bu
belgenin temininin bazı Ahıska Türkleri için mümkün olmaması nedeniyle çeşitli şikâyetlerde
bulunulduğu belirtilmiştir. Bu şikâyetler üzerine Gürcistan devleti tarafından arşiv çalışmalarının
başlatıldığı, fakat uygulamada sürgün belgesinin temininde aynı zorlukların yaşanmaya devam
ettiği ifade edilmiştir. 16 Temini bazıları için imkânsız olan bir diğer belge de oturma izin (Rus.
propiska) belgesidir. Rusya’nın Krasnodar bölgesinde oturma izini olmadan yaşamak zorunda
kalmış Ahıska Türkleri için bu belgenin temini mümkün değildir (Aydıngün, 2008: 9). Ayrıca,
Repatriant statüsüne başvurmak için istenen tüm belgelerin temininin mali anlamda külfetli oluşu
da birçok Ahıska Türkü tarafından ifade edilmiştir. Bahsi geçen belgelerin, sadece Gürcüce veya
İngilizce olarak kabul edilmesi de başvuru sürecinde ayrı bir sorundur. Bu nedenle, Gürcüce veya
İngilizce bilmeyen pek çok Ahıska Türkü istenen belgeleri bahsi geçen dillerden birine tercüme
ettirmek zorunda bırakılmıştır. 17
Yasanın Gürcistan vatandaşlığı alma şartlarının belirtildiği 9. maddesi, repatriant
statüsünün elde edilmesini takip eden altı ay içerisinde sahip olunan diğer ülke vatandaşlığından
çıkma zorunluluğu getirmekte ve bu zorunluluğun yerine getirilmemesi hâlinde repatriant
Mart 2017).
11 Yasanın 2. Maddesi’nde repatriant, yasanın getirdiği prosedürleri eksiksiz uygulayıp repatriant statüsünü almış kişi
olarak tanımlanmaktadır.
12 Mülakat, Nasakirali (Gürcistan), 27 Ekim 2015; Mülakat, Saatlı (Azerbaycan), 9 Eylül 2015.
13 Mülakat, Saatlı (Azerbaycan), 9 Eylül 2015.
14 Republic of Georgia “Law of Georgia ‘On Repatriation of Persons Forcefully Sent into Exile from the Soviet
Socialist Republic of Georgia by the Former USSR in the 40’s of the 20th Century’”. [Unofficial English Translation
by European Center for Minority Issue – Caucasus/Tbilisi Regional Office], Tbilisi, 11 Temmuz 2007, N5261 RS.Belge
Giorgi Bobgiashvili tarafından temin edilmiştir.
15 Mülakat, Bakü (Azerbaycan), 7 Eylül 2015.
16 Mülakat, Tiflis (Gürcistan), 3 Aralık 2015.
17 Mülakat, Bakü (Azerbaycan), 7 Eylül 2015
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statüsünün iptal edileceği belirtmektedir. Bu uygulama itirazlar sonucunda 2009 yılında
değiştirilmiş ve süre 6 aydan 1 yıla çıkarılmıştır. Ancak, bulunulan ülke vatandaşlığından çıkılsa
bile, Gürcistan vatandaşlığının ne kadar bir sürede elde edilebileceği konusunda belirsizlik devam
etmektedir. Özellikle, Azerbaycan’da gerçekleştirilen mülakatlarda bu durum sıkça vurgulanmış,
endişeler dile getirilmiştir. Devletsiz kalma ihtimali vurgulanmıştır. 18 Azerbaycan’ın Saatlı
bölgesinde yapılan mülakatlarda, aynı aile içerisinde vatandaşlık alamayan ya da Gürcistan
vatandaşlığı alma süreci uzayan bireylerin bulunmasının Gürcistan’a göçü olumsuz yönde
etkilediği belirtilmiştir. Ayrıca, gerçekleştirilen bu mülakatlarda; Azerbaycan’da, başta emekli
maaşı olmak üzere çeşitli sosyal haklara sahip olan Ahıska Türklerinin Azerbaycan
vatandaşlığından çıkmaları halinde bu haklarını kaybedeceklerinden dolayı endişeli oldukları
tespit edilmiştir. Gürcistan vatandaşlığı almaları durumunda sosyal haklarının ne ölçüde
korunacağı ve geri dönüş hakkında belirsizlikler ve bilgi eksiklikleri olduğu anlaşılmıştır.
Şüphesiz ki bu belirsizlikler, başvuru sürecini olumsuz etkilemektedir. 19
Geri Dönüş Yasası’nın, yapılan başvuruların hangi durumlarda iptal edileceğine dair
bilgileri içeren 10. maddesi ise geniş çerçevesi ve muğlak ifadeleri nedeniyle eleştirilmiştir.
Azerbaycan’da gerçekleştirilen mülakatlarda, bahsi geçen madde nedeniyle başvuruların keyfi bir
şekilde iptal edilebileceğine ilişkin yaygın bir kanaat olduğu tespit edilmiştir. 20 Bahsi geçen tüm
zorluklara rağmen 2015 yılı dahil olmak üzere 5.841 başvuru (yaklaşık 8.900 kişi) yapılabilmiş,
1.540 kişi repatriant statüsü almış ve bunların 418’i koşullu Gürcistan vatandaşlığı edinebilmiştir.
Koşullu vatandaşlık alabilen Ahıska Türkleri’nden sadece 7 kişi Gürcistan vatandaşlığı
alabilmiştir.21
2007 Geri Dönüş Yasası’ndan Sonra Gürcistan’a Dönüş ve Entegrasyon
Yasanın uygulanması sırasında yaşanan birçok bürokratik engellere rağmen, Gürcistan’a
dönebilmeyi başaran az sayıda da olsa Ahıska Türkü olmuştur. Ancak, Tiflis’te Azınlık Konuları
Avrupa Merkezi’nden (ECMI) bir yetkili ile yapılan görüşmede, dönen Ahıska Türklerine dair
herhangi bir entegrasyon programı olmadığı dile getirilmiştir. Ahıska Türklerine yönelik negatif
toplumsal hafızanın hâlen varlığını sürdürmesi de mülakat yapılan bir uzman tarafından Ahıska
Türklerinin entegrasyonunun önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendirilmiştir.
Ahıska Türklerinin Gürcü toplumuna entegre olma hususunda yaşadıkları sorunlar Gürcistan
Kamu Denetçiliği Kurumunun (İng. Public Defender of Georgia) yıllık olarak yayımladığı
raporlarda da belirtilmiştir. Kurumun 2011 yılında yayımladığı rapor, Ahıska Türklerinin Gürcü
toplumuna entegrasyonunu, ekonomik, sosyal ve siyasi olmak üzere üç başlıkta incelemiştir.
Ekonomik entegrasyon hususunda, Ahıska Türklerine uygun istihdam koşullarının yaratılmasının
gereğine vurgu yapılmıştır. 22 Bu vurgu, Azınlık Konuları Avrupa Merkezi’nde de dile getirilmiş,
geri dönen Ahıska Türklerinin yaşadıkları işsizlik sorununun altı çizilmiştir. 23 Gürcistan’a
1970’lerde dönen Ahıska Türklerinin ağırlıklı olarak yerleştiği , 2007 Yasası sonrasında da çok
az sayıda kişinin geldiği Nasakirali’de gerçekleştirilen mülakatlarda da bu tespit ön plana çıkmış,
genelde mevsimlik işlerde çalışan Ahıska Türkleri arasında işsizliğin büyük bir problem olduğu
Mülakat, Saatlı, (Azerbaycan), 9 Eylül 2015; Mülakat, Bakü, (Azerbaycan), 9 Eylül 2015.
Mülakat, Saatlı, (Azerbaycan), 9 Eylül 2015.
20 Mülakat, Bakü, (Azerbaycan), 9 Eylül 2015.
21 Repatriation Statistics, http://www.mra.gov.ge/eng/static/1601 (Erişim Tarihi: 3 Şubat 2016).
22
The Public Defender of Georgia “The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia. Annual Report of the
Public Defender of Georgia 2011”. http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1346.pdf (Erişim Tarihi: 30 Mart
2017).
23 Mülakat, Tiflis (Gürcistan), 4 Nisan 2016.
18
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ifade edilmiştir. 24 Buna ek olarak, Tsitelubani’de yapılan görüşmelerde de, Gürcistan’a yerleşen
Ahıska Türkleri için istihdam olanaklarının çok sınırlı olduğu, vasıfsız işlerde kısa süreli olarak
çalıştıkları belirtilmiştir. 25 Bahsi geçen rapor Ahıska Türklerinin Gürcü toplumuna
entegrasyonuna engel teşkil eden dil problemine de dikkat çekmiştir. Gürcüce öğrenmelerinin
sağlanması için gerekli dil programlarının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 26 Her ne
kadar Gürcistan devleti resmi olarak Ahıska Türklerini Gürcü olarak tanımlasa da Ahıska
Türklerinin büyük bir çoğunluğu Gürcüce bilmemektedir. Aynı kurumun 2013 raporunda,
Gürcistan’a geri dönebilen ancak Gürcistan vatandaşlığı olmayan Ahıska Türklerinin, devletin
sağlamış olduğu sağlık, sosyal güvence gibi olanaklardan yararlanamadığı belirtilmiştir. 27
Raporun bu tespiti, Tiflis’te gerçekleştirilen bir mülakatta doğrulanmış, Gürcistan devletinin
vatandaşlarına sağlamış olduğu elektrik, su gibi temel ihtiyaçlardan bile mahrum bırakılan Ahıska
Türklerinin olduğu gözlemlenmiştir. 28 Bu durumun, Ahıska Türklerinin Gürcistan toplumuna
entegrasyonunu olumsuz etkilediği açıktır. Belirtilen zorluklarla mücadele eden Ahıska Türkleri
siyaset alanında da herhangi bir faaliyet gösterememektedirler. Gürcistan Kamu Denetçiliği
Kurumunun yukarıda bahsi geçen 2013 yılı raporu, Gürcistan toplumunda Ahıska Türklerine
yönelik olumsuz düşüncelerinin de Ahıska Türklerinin entegrasyonunu olumsuz yönde etkilediği
vurgulanmıştır. Tüm bu sorunlar neticesinde, Gürcistan hükümetinin kültürlerarası kaynaşmayı
ve toleransı artıracak sosyal programları geliştirmesi ve uygulaması gerekliliğine vurgu
yapılmıştır.29 Gürcistan Kamu Denetçiliği Kurumu 2014 yılında yayımladığı raporda, yukarıda
bahsi geçen sorunları hatırlatmış, geri dönüş yapmış olan Ahıska Türklerinin Gürcistan
toplumuna entegrasyonunun sağlanması için çalışmalar yapılmasının gerekliliği tekrar
vurgulanmıştır.30
Sonuç
Azerbaycan ve Gürcistan’da gerçekleştirilen saha araştırmalarında, 2007 Geri Dönüş
Yasası’nın uygulanmasında önemli sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, neden
sadece 7 Ahıska Türkü’nün Gürcistan vatandaşlığı elde edebildiğini anlamak zor olmayacaktır.
Gürcistan’ın sürecin başından itibaren izlediği isteksiz tavır, Avrupa Konseyi’nin de süreci iyi
yönetemeyip, sürecin takip etmeyi bırakması; 2007 Geri Dönüş yasasının uygulanmasını
zorlaştırmıştır. Öte yandan, Ahıska Türklerinin de başvuru sürecinde yaşamış oldukları zorluklar
ve akabinde Gürcistan toplumuna entegrasyonlarında güçlük çekmeleri; geri dönme hususundaki
isteklerini azaltmıştır. Özellikle geri dönenlerin entegrasyon konusunda ve Türk kimliklerini öne
çıkardıkları durumlarda da önemli sorunlar yaşadıkları yapılan mülakatlarda tespit edilmiştir.
Nasakirali’de gerçekleştirilen mülakatlarda 1970’li yıllarda Gürcistan’a yerleşebilmek için
stratejik olarak etnik Gürcü olduğunu kabul eden Ahıska Türklerinin dahi Gürcistan toplumuna
entegre olamadığı; başta işsizlik olmak üzere halen birçok problemle karşı karşıya kaldıkları
Mülakat, Nasakirali (Gürcistan), 27 Ekim 2015.
Mülakat, Tsitelubani (Gürcistan), 4 Nisan 2016.
26 The Public Defender of Georgia “The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia. Annual Report of the
Public Defender of Georgia 2011”. http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1346.pdf (Erişim Tarihi: 3 Şubat 2017).
27 The Public Defender of Georgia “The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia. Annual Report of the
Public Defender of Georgia 2013”. http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1934.pdf(Erişim Tarihi: 30 Mart 2017).
28 Mülakat, Tiflis(Gürcistan), 4 Nisan 2016.
29 The Public Defender of Georgia “The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia. Annual Report of the
Public Defender of Georgia 2013”. http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1934.pdf(Erişim Tarihi: 30 Mart 2017).
30 The Public Defender of Georgia “The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia. Annual Report of the
Public Defender of Georgia 2014”. http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3510.pdf (Erişim Tarihi: 30 Mart
2017).
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gözlemlenmiştir.31 Bu durumda, resmi olarak Gürcü olarak tanımlansalar bile, Türk kimliklerinin
bilindiğini ve Gürcü toplumu tarafından dışlandıklarını söylemek yanlış olmayacaktır (Aydıngün,
2016, s. 415).32
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KÜLTÜREL COĞRAFYA AÇISINDAN BURSA KENTİNDEKİ AHISKA
TÜRKLERİ
IN TERMS OF CULTURAL GEOGRAPHY AHISKA TURKS IN BURSA
Halil KOCA*
Nilgün ZAMAN**
Özet
Bilindiği üzere beşeri coğrafya doğal ortamın kültürel ortama dönüşme süreci ile ilgilenir. Bu
sürecin önemli unsurlarından biri de göçtür. Göç; içinde mekân, ekonomi, kültür ve kimlik gibi konuları
barındırdığından birçok bilim gibi coğrafyanın da ilgi duyduğu ve günümüzde popüler durumdaki
konularından biridir. Bugün Gürcistan sınırları içinde olan Ahıska’dan 1944 yılında Ruslar tarafından
çoğunlukla Orta Asya Türk devletlerine göç ettirilen Ahıskalıların bir kısmı 1992 sonrası kültürel ve etnik
yakınlık ile birlikte bazı yasal düzenlemelerin de teşvikleriyle Türkiye’ye gelmişlerdir. Bu çalışma ile
ülkemize göç eden Ahıska Türklerinin kendilerine ait kültürel özelliklerini Bursa’da yaşatıp yaşatmadıkları,
eğer yaşatılıyorsa kültürel kimliklerini yansıtan beşeri unsurlar ve bu unsurlarla kültürel peyzaja olan
etkilerinin olup olmadığı kültürel coğrafya yaklaşımıyla ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, Kültürel Coğrafya, Bursa
Abstract
As it is known, human geography deals with the transformation process of natural environment into
cultural atmosphere. Migration is one of the important elements of this process. Migration; it is one of the
subjects popular in today’s world, which is also interested in geography like many other sciences, such as
spaces, culture and identity. Some of the Ahıska people, who were migrated to the Central Asian Turkish
states by the Russians in 1944 from Ahıska, which is in the border of Georgia today, came to Turkey with
cultural and ethnic proximity after 1992 and incentives of some legal regulations. In this study, cultural
aspects of the Ahıska Turks migrating to Turkey are examined whether they have lived in Bursa or not, and
if so, cultural elements reflecting their cultural identity and their effects on cultural landscapes.
Key words: Ahıska Turks, Cultural Geography, Bursa

Giriş
Göç, bir nüfus hareketi olması nedeniyle nüfus büyüklüğünü değiştiren (azaltan veya
çoğaltan) başlıca parametreler (değiştiriciler, değişkenler) arasındadır. 1 Göçler, mesafeye, olayın
geçtiği yerlere ve sürekliliğine göre ele alınabileceği gibi, göç olayına yol açan nedenlere göre de
ayırt edilebilir. Ayrıca, göçler isteğe bağlı veya zorunlu göçler şeklinde meydana gelmesine göre
de sınıflandırılabilir. 2 Göçler gerek mekâna yansımaları ve gerekse neden ve sonuçları gibi
yönleriyle coğrafyanın ilgi odağındadır. Sürdürmekte olduğumuz bir araştırma için ön hazırlık
niteliğinde olan bu çalışma ile Ahıskalıların ülkemize yönelik göçleri Bursa kenti örneğinde
incelenerek ortaya çıkardığı sonuçlar coğrafya biliminin bakış açısı ile değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Ahıska olarak bilinen saha 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması ile sınırlarımız dışında kalan
ve Gürcistan’ın güneybatı bölgesindeki Adigön, Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka ile
bu idari birimlere bağlı 200’ün üzerinde köyün oluşturduğu yerleri kapsar. Ahıska Türkleri ise
Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum,
Türkiye, halilkoca@atauni.edu.tr
**
Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bursa, Türkiye,
nzaman@uludag.edu.tr
1 Doğanay, H., Özdemir, Ü., Şahin, İ. F., Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Pegem Akademi, s: 87.
2 Tümertekin, E., Özgüç, N., Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan, Çantay Kitabevi, s: 289.
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sözü edilen bu bölgede yaşarken 1944 yılında sürgün edilen Türkleri ifade etmektedir. 3 16 Mart
1921 tarihinden sonra Ahıska, siyasi sınırlarımız dışında kalsa da bölgede yaşayanlar 1930’lu
yıllara kadar Türkiye tarafı ile sosyal ilişkilerini kesmemişlerdir. Ancak Stalin’in baskı rejimiyle
her şey sona ermiş ve 1944 yılı kış mevsiminde Ahıskalılar sürgüne gönderilmişlerdir. 4 Aslında
sürgün olmadan önce de Ahıska’dan göçler başlamıştı. Ahıska 1828’de Rus esaretine düştükten
sonra 1829 yılında Ruslarla imzalanan Edirne Antlaşması gereğince savaş tazminatı olarak
Ahıska ve Ahılkelek Ruslara verilmiştir. Bu nedenle o dönemde Çıldır Eyaletinin merkezi olan
Ahıska halkının bir kısmı Anadolu’ya göç etmiş, göç etmeyenler de 1944 sürgününe kadar bu
bölgede yaşamışlardır.5 Vatanlarından ayrıldıkları 1944 yılına kadar hem Çarlık hem de Sovyet
Rusya’sı dönemdeki tüm baskılara rağmen Ahıska bölgesinde yaşam mücadelesine devam etmiş,
1944 yılında Stalin’in emriyle vagonlara doldurularak kendileri tarafından beklenmedik bir anda
ancak, bu göçe karar verenler tarafından son derece planlı bir şekilde Orta Asya’ya sürgüne
gönderilmişlerdir. 6 Sovyet Rusya’nın çeşitli bölgelerine göç ettirilen Ahıskalılardan Özbekistan’a
yerleştirilenler 1989 yılında yaşanan Fergana olayları ile ikinci bir sürgün olayı daha yaşamak
zorunda kalmışlar, bu olaylarından sonra Azerbaycan, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi
ülkelere göç etmişlerdir. Fergana olaylarından sonra Ahıskalıların göç ettiği yerlerden biri olan
Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Ahıskalılar buradan da ayrılmak zorunda kalmışlar ve ABD
hükümetinin verdiği oturma iznine bağlı olarak ABD’ye göç etmişlerdir. 7 Göç ve sürgün ile çeşitli
ülkelere dağılan Ahıskalıların bir kısmı 1992 yılı 3835 sayılı “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye
Kabulü ve İskânına Dair Kanun” ile Türkiye’ye göç etmeyi tercih etmişlerdir. Bu tarihte
Azerbaycan’dan 40, Kazakistan’dan 71, Kırgızistan’dan 23, Rusya Federasyonu’ndan 35,
Özbekistan’dan 10 olmak üzere toplamda 179 aile Türkiye’ye ilk gelen Ahıska Türkleri
olmuştur.8 Günümüzde bu göç süreci hala devam etmektedir. Örneğin; 2015 ve 2016 yıllarında
iki etapta gerçekleştirilmiş ve toplamda 308 aile Erzincan’a yerleştirilmiştir. 9 Görünen o ki bu
göç süreci devam edecektir.
Türkiye’de ağırlıklı olarak Bursa ve çevresine ve bunun yanında Türkiye’nin birçok
kentine göç eden Ahıskalılar, çoğunlukla Fergana olayları sonrasında Özbekistan’dan Sovyet
coğrafyasının değişik yerlerine dağılmış olan Ahıska Türkleridir. 10 Türkiye’de birçok farklı kentte
(Iğdır, Artvin, Erzincan, Bursa) yaşayan Ahıskalılar mevcuttur. Bursa şehrinde ise özellikle
Yıldırım İlçesi (Yeşilyayla, Teleferik, Zümrütevler) ile Gürsu ve İnegöl ilçelerine yerleşmişlerdir.
Türkiye ve çalışma sahamız olan Bursa kentine ikamet eden Ahıskalıların sayıları ile ilgili çeşitli
kaynaklarda farklı rakamlardan söz edilmektedir. Ahıskalıların Bursa’daki sayılarını net olarak
ortaya koymak vatandaşlık ve oturma izinleri olmayan ve dolayısıyla resmi kayıtlarda
bulunmayanlar nedeniyle oldukça güçtür.11 Saha görüşmelerimiz esnasında henüz vatandaşlık
3

Demiray, E.(2012). Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic,7/3, s: 878.
4 Zeyrek, Y., Ahıska Araştırmaları, Kozan Ofset, Ankara, s:4.
5 Kaplanoğlu, R., Kaplanoğlu, O., Bursa’nın Göç Tarihi, Nilüfer Belediyesi, s:132-133.
6 Alım,M., Doğanay,S., Şimşek,O., Ülkemize Yönelik Göçlere Bir Örnek: Ahıska Türkleri, Doğu Coğrafya Dergisi,
15, s:307-308.
7 Yılmaz, A., Mustafa, R., (2014), 1992 Sonrası Türkiye’ye Göçen Ahıska Türklerinin Göç, İskan ve Uyum Sorunlarına
İlişkin Bir Araştırma, Bursa Örneği, Studies Of The Ottoman Doman, s:5.
8 https://www.tbmm.gov.tr/kultursanat/yayinlar/yayin073/073_00_010.pdf- Erişim tarihi:04.04.2017
9 Orhan, F., Coşkun, O., (2016), Zorunlu Göçlere Yeni Bir Örnek: Ahıska Türklerinin Erzincan’a Göçleri. Türk
Coğrafya Dergisi, Sayı:67, s:44-45.
10
Aydıngün, A., Aydıngün, İ., (2014) Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler, SFN Televizyon
Tanıtım Tasarım Yayıncılık,s:92.
11 1992 yılı 3835 sayılı kanunla Türkiye’ye gelen Ahıska Türkleri geldikleri ilk yıllarda oturma, çalışma izni ve
vatandaşlık alma gibi konularda yaşadıkları sorunlara daha kolay çözüm bulmuşlarken geçen zaman içerisinde göç
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hakkı alamayan Ahıskalılara sık sık rastlanmış ve bunların sayısal olarak ifade edilmesinin güç
olduğu görüşüne varılmıştır. Ancak Ahıskalılar ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar gözden
geçirildiğinde Türkiye’deki Ahıskalı nüfusunun (50 bin 200 bin aralığında rakamlardan söz
edilmektedir) yaklaşık yarısının Bursa’da ikamet ettikleri genellemesi yapılabilir.
Türkiye’ye gelen Ahıskalılardan bir bölümünün Bursa’yı tercih etmelerinin nedenlerinden
birisi sanayi kenti olması nedeniyle daha kolay iş bulabilme imkânlarının olmasıdır. Bursa’nın bir
göçmen kenti olması nedeniyle kente yeni göç edenlerin daha kolay uyum sağlayabilecek olması
ve Bursa’da önce göç edip yerleşmiş Ahıska Türklerinin olması da diğer tercih
nedenlerindendir.12
Bu çalışma ile ülkemizin yakın tarihte deneyimlediği örnekler nedeniyle yabancı olmadığı
kitlevi göçlerin en belirginlerinden birisi olan ve muhtemelen kültürel yakınlık ve benzerlikler
nedeniyle hızlı uyum sağlamış olmaları sebebiyle belki de en az dikkat çekenlerden birisi
olduğunu düşündüğümüz Ahıska Türklerinin göçlerini kültürel coğrafya açısından
değerlendirerek Bursa kentinde özellikle kültürel peyzajda (maddi kültür açısından) herhangi bir
değişiklik oluşturup oluşturmadıklarını tespit etme amacını taşımaktayız.
Kültürel Coğrafya birçok bilimin olduğu gibi coğrafyanın da incelediği önemli konulardan
birisidir. Sauer, doğal peyzajı işleyen bir kültür ve kültürel peyzaja dönüşen doğal bir ortam
olduğunu iddia etmektedir.13 Yani kültür var olan doğal peyzajı işleyerek insanların ihtiyaçlarına,
beklentilerine, yaşam tarzına göre şekillenir, yeni bir görünüme kavuşarak kültürel peyzajı
oluşturmaktadır. Bu açıdan öncelikle kültürel peyzaj kavramını tanımlayıp, daha sonrasında ise
Ahıska Türklerinin Bursa’da yoğunlukla yaşadıkları yerleşme alanlarından örnekler alarak
kültürel peyzaja olan etkilerinin tespitine yönelik saha araştırmalarına dayalı bulgular ortaya
konulacaktır.
Kültürel peyzajlar; fiziksel çevreye zaman içinde şekil veren ve bugünün peyzajlarını
oluşturan kültür ve doğanın karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşmuştur. 14 Kültürel peyzaj
kavramının tanımlarından biri de Amerikalı coğrafyacı Sauer tarafından “doğal peyzajın bir
kültürel grup tarafından şekillendirilmesi” olarak yapılmıştır. Sauer’e göre kültür etken, doğal
alan araç ve kültürel peyzaj sonuçtur. 15
Kültür dinamiktir; her nesil miras olarak devraldığı kültürü değişime uğratır ve ona yeni
öğeler ekler.16 Bir kültür, üzerinde yaşadığı doğal peyzaj üzerinde değişiklik yaparak, ona kendi
değer yargıları, geçmişten getirdiği birikimleri, diğer kültürlerle etkileşimlerini işleyerek kendine
has bir kültürel peyzaj oluşturur. Kültürel peyzajı inceleyerek bir toplumun kültürel birikimi ve
düzeyi hakkında bilgi verir yani kültürel peyzajı okuyabilmek son derece önemlidir (Domash,
Neuman, Price, Jordan-Byckon, 2013:23) (Akt: Ş. Çelikoğlu) 17
Gelecek nesillere aktarılarak varlığını koruyabilen ve yaşamaya devam edebilen kültür,
değişimlere uğrasa da toplumun ortak dili olarak ve toplumu birleştirerek varlığını

edenlerin sayısındaki artış ve bununla beraber değişen kanunlar ile bugün bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar.
12 Aydıngün, A., Aydıngün, İ., (2014), a.g.e, s:92-93.
13 Mitchell, D., (2003), Dead Labor and The Political Economy of Landscape- California Living, California Dying,
Anderson K. (Editor), Handbook of Cultural Geography, SAGE Publication, pp: 238.
14 Varnacı Uzun, F., Somuncu, M.., Kültürel Peyzaj Değerlerinin Yerel Kalkınma İçin Önemi: Ihlara Vadisi Örneği,
s:358.
15
Timothy S. Oakes and Patricia L. Price The Cultural Geography Reader, Sauer, C., (1925), The Morphology of
Landscape, 2,2: 19-54 , Routledge/Taylor &Francis Group.
16 Tümertekin, E., Özgüç, N., Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan., Çantay Kitabevi, s: 96.
17 Çelikoğlu, Ş. (2016). Bartın şehrinin kültürel coğrafyası, Pegem Akademi, s:26
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sürdürmektedir. Bu açıdan incelendiğinde Ahıskalıların gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak
amacıyla kültürlerinin bir yansıması olan maddi kültür varlıklarını koruma çabalarının olup
olmadığı ortaya çıkarılarak, buna göre Ahıskalıların geldikleri toplumun kültür grubuna has
özellikleri tespit edilmeye çalışılmış ve bu özelliklerin kültürel peyzaja etkisi belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışma, ileride yapılacak gözlem ve mülakatlarla daha kapsamlı olarak ele
alınacaktır. Özellikle kültürel açıdan önem taşıyan bayram, doğum, ölüm gibi önemli gün ve
olaylardaki gelenekler ve uygulamalar yanında, Ahıska kültürünün eve yansıması olarak dikkat
çeken meskenin iç mekânındaki düzenlemeler, misafir ağırlama ve el sanatları gibi maddi kültür
özelliklerini ayrıntılı olarak incelemeyi planlamış bulunmaktayız.
Yöntem
Bu çalışma göç ile yerleşmiş ve yerleştirilmiş bir nüfus kitlesinin doğal ortam üzerinde
kültürel izlerini ortaya koymaya çalıştığından, araştırmada nitel desenli alan araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmada kültürel coğrafya bakış açısı ile kültürel peyzaj kavramına maddi
kültürel öğeler açısından yaklaşılmıştır. Çalışmanın öznesi durumundaki Ahıskalıların Bursa’daki
dağılışları ile paralel bir şekilde, çalışma evrenini kapsayacağını düşündüğümüz bir örneklem
alanı seçilmiş ve bu alanlarda yüzeysel ve derinlemesine olmak üzere iki tür görüşme ve gözlem
gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerinin büyük bir kısmı yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir.
Görüşmeler, çoğunlukla Ahıska dernekleri veya Ahıska ismini taşıyan iş yerlerinde yapılmıştır.
Görüşülenlerin büyük çoğunluğu, bu çalışmanın doğrudan konusu olmayan ancak elbette
konumuzu etkileyen, oturma izni veya Ahıskalıların vatandaşlık sorunları gibi bugüne kadar
kendilerini memnun edecek bir sonuç alamadıkları konularda yoğunlaşmıştır. Esas çalışma
konumuzu oluşturan görüşmeler, genellikle henüz bir sonuç alınamayan bu konunun
dinlenilmesinden sonra, araştırma sorusunun eksenine yönlendirilebilmiştir. Vatandaşlık ve
oturma izni gibi ikamet konusunda karar vermeyi doğrudan etkileyen bir sorun, araştırmamızın
odaklandığı doğal ortamda kültürel iz bırakılıp bırakılmamasına da doğrudan etki yapmaktadır.
Çünkü geleceğe yönelik bir plan ve devamlı yerleşilecek bir ikamet alanı oluşmasında ikametin
yasal statüsü büyük önem taşımaktadır.
Çalışmanın veri toplama araçlarından birisi olan nitel görüşme formu araştırma sorusu
ekseninde bazıları açık bazıları ise kapalı uçlu sorulardan oluşturulmuştur. Derinlemesine yapılan
bazı görüşmelerde ses kayıtları gerçekleştirilmiş, çalışmanın büro aşamasında ise görüşme ve ses
kayıtlarından elde edilen verilerin içerik analizleri yapılmıştır.
Bulgular
Bursa’ya yerleşen Ahıskalıları kültürel coğrafya açısından ele almak, yerleştikleri yerlerde
kültürel peyzaj üzerinde herhangi bir farklılık oluşturup oluşturmadıklarını ortaya çıkarmak
açısından görüşmeye katılan 21-76 yaş aralığında olan katılımcılara 11 soru yöneltilmiştir,
bunlardan ilki göç sürecinde Türkiye’yi neden tercih ettikleriydi. Genel olarak katılımcılardan
%82’si Türkiye’yi vatanları olarak görmeleri, Türklük duygusu, buna bağlı olarak ortaya çıkan
aidiyetlik hissi ve Türkiye’de yaşamlarını devam ettirme isteği cevabı alınmıştır. Katılımcıların
%13’ü eğitim imkânlarından faydalanmak için Türkiye’yi tercih ettiklerini belirtirken %5’i
ekonomik nedenleri tercih nedeni olarak belirtmişlerdir. Kuşkusuz kendi istekleri dışında farklı
coğrafyalarda yaşamak zorunda kalan Ahıskalılar için vatan özleminin anlamı ile sürgünü
dramatik ve unutulmaz yapan en belirgin vurgunun ‘vatan’ kavramına yapılması kültürü ve
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kimliği yaşatma çabasından ileri gelmektedir. 18 Bunu yaşadıkları uzun göç sürecinde Türk kimliği
ve kültürünü korumayı ve yaşatmayı başarmaları 19 ile zaten kanıtlamışlardır.
Göç sürecinde Bursa’yı tercih etme nedenini ise daha önce gelip Bursa’ya yerleşen
akrabalarının bulunması ve Bursa’nın sanayi şehri olmasına bağlı olarak kolay iş bulma imkânları
ile açıklamışlardır. Katılımcıların %78’i akrabalarından dolayı, %18’si Bursa’nın sanayi şehri
olması sebebiyle, %4’ü ise diğer nedenlerle Bursa’ya yerleştiklerini dile getirmişlerdir. Kültürel
değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasında çok önemli olan aile, aynı zamanda ekonomik, sosyal,
psikolojik olarak da bir birlik oluşturur.20 İnsanları bir arada tutan önemli özelliklerden bir tanesi
kan bağı ile oluşan aile ve akrabalık ilişkileri olsa da aynı ya da benzer kültürel unsurlar insanları
ve toplumları bir araya getirmekte etkilidir. Ahıskalıların yeni yerleşim yeri olarak Türkiye’yi ve
Bursa’yı seçmelerinde iş imkânları ile birlikte aile, akrabalık ve kültür bağının da etkili olduğu
görülmektedir. Katılımcılara yönelttiğimiz bir diğer soru ise Ahıska kökenli ailelerle ne sıklıkta
görüştükleri idi. Bu soruya ise %95’i sık sık görüştükleri, %5’i ise görüşmedikleri cevabını
vermişlerdir.
Görüşmeye katılan Ahıskalılara Bursa’da hangi işte çalıştıklarına dair sorduğumuz soruya
katılımcıların %26’sı inşaat sektörü, %22’si tarla, bağ-bahçe işlerinde, %13’ü tekstil, %9’u kamu
çalışanı, %13’ü ise serbest meslek, %9’u ise çalışmıyorum cevabını verirken % 9’u diğer meslek
gruplarında istihdam edilmişledir. Türkiye’ye gelmeden önce tarla, bağ-bahçe işleri, inşaat
sektöründe çalışan Ahıskalıların bir kısmı, Türkiye’de de mesleklerini yapmaya devam ederken,
bazı Ahıskalılar diploma denkliği problemi nedeniyle daha önce sahip oldukları meslekleri yerine
getiremediklerinden Bursa’da çoğunlukla inşaat sektöründe, tarla, bağ-bahçe işlerinde istihdam
edilmişlerdir.
Görüşme yapılan Ahıskalıların yaklaşık %48’i kendilerine ait evde otururken %52’i kirada
oturmaktadır. Mülk edinme aidiyetlik duygusunun pekişmesi için oldukça önemli bir unsurdur.
Bununla beraber yerleşme yeri olarak kentlerin seçilmesi nedeniyle kültürel peyzaj (maddi
unsurlar açısından) üzerinde belirgin bir etkisini tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Öte yandan,
insanlar kırsal alanlarda kendilerine ait izleri evlerine, bahçelerine yansıtabilme imkânı
bulabilirler. Kentler ise kırsal alanlara göre daha çok ortak yaşam alanı oluşturması sebebiyle
birbirine benzeyen, kişilere özgü kültürel izleri belki birazda olsa gölgeleyen yaşam alanlarıdır.
Kentlerde maddi kültür varlıkları açısından kültürel grupların hiç iz bırakmadığını söylemek bazı
istisnai örnekleri görmezden gelmek anlamına gelir. Örneğin ülkemizde özellikle Balkan
göçmenlerinin yoğun yaşadığı yerlerde, tamamen olmasa bile dikkat çekici bir şekilde, ikamet
edilen konutlar apartman dairesi olsa bile balkonların çiçek ve bazı bitkilerinin yetiştirildiği
alanlara dönüştürüldüğü gözlenmekte, bu kültürü göç ettikleri yerden getirdiklerini ifade
ettiklerine tanık olmaktayız.
Kültür ‘bir grup insanın ortak yaşam tarzı’ şeklinde çok sık tanımlanmaktadır. Buradaki
grup ya da toplumu özelleştiren onların ‘yaşam tarzı’ olmaktadır.21 Katılımcılara yönelttiğimiz
bir diğer soru olan Bursa’ya geldikten sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu sorusuna %56
oranında yaşam şekillerinde değişiklikler olduğu cevabını aldık. %35’i herhangi bir değişiklik
olmadığını dile getirirken %9 ise küçük yaşta çalışma hayatına girdiklerini belirtmişlerdir.
Kolukırık, Suat., (2011), Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir
Araştırma, Bilig, Sayı: 59, s: 180.
19
Seferov, R., Akış, A.,(2008), Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin Yaşadıkları Coğrafyaya Göçlerle
Birlikte Genel Bir Bakış, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 393, s:409.
20 Güvenç, B., (2010), İnsan ve Kültür, Boyut Yayıncılık, s: 104.
21 Tümertekin, E., Özgüç, N., (2009), Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan., Çantay Kitabevi, s: 95.
18
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Bursa’ya geldikten sonra şehre uyum konusunda herhangi bir zorluk yaşadınız mı sorusuna ise
katılımcıların %87’si evet, %13’ü hayır diye cevabını vermiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar
ile vatandaşlık ve çalışma izni olmayanlar için çalışma hayatında zorluklar yaşandığı, şehre uyum
ile ilgili genel olarak belirgin bir sorun yaşamadıkları anlaşılmaktadır. Ahıskalılar geldikten sonra
şehre uyum sürecinde bazı sorunlar yaşamış olsa da Türkiye ile kültürel anlamda benzerliklerin
olması bu sorunların aşılmasında kolaylık sağlamıştır. Bu anlamda kentteki yaşama adapte olan
Ahıskalılar yaşam alanlarında herhangi bir değişiklik oluşturduğunuzu düşünüyor musunuz
sorusuna %40 oranında bağ-bahçe oluşturarak farklılık oluşturduklarını, %60’i ise belirgin bir
değişiklik oluşturduğumuzu düşünmüyoruz cevabını vermişlerdir.
Öğrenilen bir davranış olan kültür, kültürel normlar şeklinde nesilden nesle
aktarılmaktadır. Konuşma, davranış, ideoloji, geçinme yolları, teknoloji, değer sistemleri ve
toplumdaki öğrenilmiş bilgilerdeki benzerlik insanları bir kültür içinde birbirine bağlar ve onların
yaşadıkları dünyayı tanıma ve biçimlendirmelerine yardımcı olur. 22 Kendilerine ait olan soyut
kültürel değerlerini yaşatmakta da herhangi bir zorluk yaşamadıklarını, yıllardır süren göç ve
sürgün hayatına rağmen kültürel özelliklerini koruyarak yaşamayı başarmışlarını dile getiren
Ahıskalılar, Türkiye’de ve Bursa’da olmaktan genel anlamda memnuniyet duyduklarını dile
getirmişlerdir.
Sonuç
Farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip olan insanlar, dış ve uluslararası göçlerle aynı coğrafi
mekânı paylaşmak durumunda kalmaktadır. 23 Ancak bazen aynı ya da benzer sosyo-kültürel
özelliklere sahip olup göçler ile yeniden bir araya gelmiş toplumlara da bizim çalışmamızda
olduğu gibi rastlanabilir. Bu çalışma ile Bursa’da yaşayan Ahıskalıların kendilerini Türkiye’de
yaşayan Türklerden farklı görmedikleri, benzer kültürel özelliklere sahip olmalarının benzer
kültürel peyzaj unsurları oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’yi ve Bursa’yı yeni yerleşim yeri
olarak seçerken de bu kültürel yakınlığın etkisinin olması kültürel peyzaja da yansıyarak belirgin
bir değişiklik oluşturma gereği hissedilmemiştir.
Kırsal alanlarda insanların kültürel peyzaja etkisi daha net ortaya çıkarken, kentsel yaşam
alanlarında bu etkiyi görmek oldukça zor veya muhtemel etki küçük detaylarla sınırlıdır. Bu
nedenle Ahıskalıların Bursa’da yoğun yaşadıkları yerlerde belirgin bir fark olmadığı gözlenmiştir.
Elbette kentte Ahıskalıların varlığını hissettirecek bazı peyzaj unsurları mevcuttur. Özellikle
Ahıskalıların Türkiye’ye gelmeden önce kaldıkları yerler ve oradaki akrabalarıyla bağlantı
kurmalarına yardımcı olan seyahat acenteleri, yine Bursa ve Türkiye’deki Ahıskalıları buluşturan
dernekler kültürel peyzaja yansımaktadır.

Tümertekin, E., Özgüç, N., (2009), a.g.e, s: 96.
Orhan, F., Coşkun, O., (2016), Zorunlu Göçlere Yeni Bir Örnek: Ahıska Türklerinin Erzincan’a Göçleri. Türk
Coğrafya Dergisi, Sayı:67, s:49.
22
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Fotoğraf 1:Gürsu ve Yıldırım İlçelerinde Ahıskalılara ait kültürel peyzaj unsurlardan bir görünüm.

Bursa’ya gelen Ahıskalılar çoğunlukla Yıldırım İlçesine bağlı Zümrütevler, Eğitim,
Yeşilyayla, Teleferik gibi mahallelere yerleşmişler. Aynı zamanda Nilüfer İlçesi sınırları içinde
yer alan Beşevler Mahallesi, Üçevler Mahallesi, Demirci Mahallesi ve Gürsu İlçesi’ndeki Ahıska
Sokak olarak adlandırılan sokak ve caddeler ile yine Gürsu İlçesi’ndeki Ahıskalılar Parkı ve
Nilüfer İlçesi’nde yer alan Ahıska Ana heykeli Ahıskalıların kentte oluşturdukları kültürel
kimliğin bir göstergesidir.
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Fotoğraf 2: Nilüfer İlçesi, Ahıska Caddesinde yer alan “Ahıska Ana” Heykeli

Fotoğraf 3: Gürsu ilçesinde yoğunlukla Ahıskalıların yaşadıkları TOKİ evlerinden bir görünüm.

Yaptığımız görüşmelerde kimilerinin yaşadığı, bu çalışmanın konusu olmayan, hukuki bazı
sorunlardan bahsedilse de kültürel anlamda herhangi bir sorun veya uyumsuzluk yaşamadıkları,
burada yaşamakta veya yaşatmakta zorlandıkları herhangi bir kültürel unsur olmadığı ortaya
çıkmıştır. Daha önce göç ettikleri ülkelerde yerli toplumdan kültürel kimlik açısından genel olarak
ayrılmalarına rağmen Türkiye’de kültürleşme sürecine girdikleri24 böylece var olan kentsel yaşam
alanına da uyum sağladıkları gözlenmiştir. Bir kısım Ahıskalı, yaşadıkları mahallelerde ev sahibi
olmuşken, bir kısmı ise Gürsu ilçesinde yapılan konutlarda ikamet etmektedirler.
Kentler insanlara yeni bir yaşam alanı oluşturmanın yanı sıra ortak kültürel değerlerin de
oluşmasında etkilidir. Oluşan bu ortak yaşam alanı ve buna bağlı olarak gelişen ortak kültürel
değerler kültürel peyzajın değişmesi veya dönüşmesi üzerinde de etkilidir. Bu açıdan kırsal
alanlarda daha belirgin ve ayırt edici kültürel unsurlar kentleşmenin ve kentlileşmenin etkisi ile
değişim göstermekte ve ortak kültürel unsurlarla birlikte ortak kültürel peyzajlar ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bursa gibi metropoliten bir kentte yaşamlarını sürdüren, büyük bir kısmı belirli birkaç
mahallede yaşamalarını devam ettiren Ahıskalılar kültürel kimliklerini kente yansıtmışlardır.
Kahraman, Ö. S., İbrahimov, A., (2013), “Kafkaslardan Sürgün Bir Toplumun Bitmeyen Göçü: Çanakkale’de
Ahıska Türkleri”, Ege Coğrafya Dergisi, 22/2, s:88.
24

KÜLTÜREL COĞRAFYA AÇISINDAN BURSA KENTİNDEKİ AHISKA TÜRKLERİ • | • 419

Türkiye’ye gelip kendilerini burada yaşayanlardan farklı görmeyen Ahıskalıların, göçmen
ailelerin yoğun olarak yaşadığı bir kentte oluşan hoşgörü ve paylaşma ortamının varlığı ile kısa
sürede farklı bir coğrafi mekâna ve kentsel hayat tarzına çok çabuk uyum sağladıkları ve aynı
zamanda aidiyet duygusunun kısa sürede oluştuğu anlaşılmaktadır.
Kaynakça
Alım, M. Doğanay, S. ve Şimşek, O. (2006). Ülkemize yönelik göçlere bir örnek: Ahıska Türkleri, Doğu Coğrafya
Dergisi, 15, 303-322.
Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ. (2014). Ahıska Türkleri: Ulusötesi bir topluluk-Ulusötesi aileler, Ankara: SFN
Yayıncılık.
Buntürk, S. (2007). Rus Türk mücadelesinde Ahıska Türkleri. Ankara: Berikan Yayınevi.
Çelikoğlu, Ş. (2016). Bartın şehrinin kültürel coğrafyası, Ankara: Pegem Akademi.
Demiray, E. (2012). Turkish studies international periodical for the languages, literature and history of Turkish or
Turkic, Volume 7/3.
Doğanay, H. Özdemir, Ü. ve Şahin, İ. F. (2011). Genel beşeri ve ekonomik coğrafya. Ankara: Pegem Akademi.
Güvenç, B. (2010). İnsan ve kültür, İstanbul: Boyut Yayıncılık.
Kahraman, Ö. S. ve İbrahimov, A. (2013). “Kafkaslardan sürgün bir toplumun bitmeyen göçü: Çanakkale’de Ahıska
Türkleri”, Ege Coğrafya Dergisi, 22/2, 77-90.
Kaplanoğlu, R. ve Kaplanoğlu, O. (2014). Bursa’nın göç tarihi, Nilüfer Belediyesi.
Kayserili, A. (2010). Carl Ortwin Sauer ve kültürel coğrafya, Doğu Coğrafya Dergisi, 24, 177-190.
Kolukırık, S. (2011). Sürgün, toplumsal hafıza ve kültürel göç: ABD’deki Ahıska Türkleri üzerine bir araştırma, Bilig,
59, 167-190
Mitchell, D. (2003). Dead labor and the political economy of landscape- California living, California dying, Anderson
K. (Eds), Handbook of Culturel Geography, SAGE Puplication.
Orhan, F. ve Coşkun, O. (2016). Zorunlu göçlere yeni bir örnek: Ahıska Türklerinin Erzincan’a göçleri. Türk Coğrafya
Dergisi, 67, 41-50.
RESMİ GAZETE. (1992). “3835 Sayı ve 02.07.1992 Tarihli Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair
Kanun” 11.7.1992 Sayı: 21281.
Seferov, R. ve Akış, A. (2008). Sovyet döneminden günümüze Ahıska Türklerinin yaşadıkları coğrafyaya göçlerle
birlikte genel bir bakış, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 24, 393-411.
Timothy S. Oakes. & Patricia L. Price, The Cultural Geography Reader, Sauer, C. (1925). The Morphology of
Landscape, 2,2: 19-54 , Routledge/Taylor &Farncis Group.
Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2009). Beşeri coğrafya, insan, kültür, mekan. Ankara: Çantay Kitabevi.
Varnacı Uzun, F. ve Somuncu, M. (2010). Kültürel peyzaj değerlerinin yerel kalkınma için önemi: Ihlara Vadisi örneği,
IV.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s: 355-365, 03-05 Kasım 2010, Ankara.
Yılmaz, A. ve Mustafa, R. (2014). 1992 sonrası Türkiye’ye göçen Ahıska Türklerinin göç, iskân ve uyum sorunlarına
ilişkin bir araştırma, Bursa örneği, Studies Of The Ottoman Domain, 6, 1-19.
Zeyrek, Y. (2007). Ahıska araştırmaları. Ankara: Kozan Ofset.
İnternet Kaynakları
https://www.tbmm.gov.tr/kultursanat/yayinlar/yayin073/073_00_010.pdf- Erişim tarihi:04.04.2017

GÖÇ VE ŞEHRE UYUM SÜRECİNDE AHISKA TÜRKLERİNİN YAŞAM
KALİTESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON THE QUALITY OF LIFE IN THE AHISKA TURKS IN THE PROCESS
OF IMMIGRATION AND CITY ADJUSTMENT
Melek MAMMADOVA*
Mine KORKUT**
Özet
Ahıska Türkleri tanımı herkesin bildiğinin aksine etnik değil coğrafi bir tanımlama olup,
Anadolu Türklüğünün etik ve coğrafi bakımından devamıdır. Ahıska Türkleri, Gürcistan’ın Güney
batı bölgesindeki Ahıska bölgesinden gelen, 1944 yılında ana vatanlarından sürgün edilen ve bir
daha bu topraklara dönemeyen Türk kökenli Müslüman nüfusuna verilen isimdir. Günümüzde
sayıları 600 bin tahmin edilen Ahıska Türkleri bugün Rusya, Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan,
Kırgızistan, Özbekistan ve Ukrayna başta olmak üzere son dönemlerde Amerika Birleşik
Devletleri’nde de yaşamaya başlamıştır. Tüm bu ülkelere yapılan göçler Ahıskalılar için sosyokültürel, ekonomik, dini, siyasi, hukuki birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Göçlerle birlikte
Ahıska Türklerinin sorunlarına dair çok sayıda araştırma yapılsa da genel anlamda göç sonucunda
Ahıskalıların yaşam kalitelerine dair neredeyse hiç araştırma bulunmamaktadır. Burada hareketle bu
makale göçmenlerin şehre uyum sürecindeki yaşam kaliteleri Bursa örneği üzerinden ele almıştır.
Bunu yaparken yaşam kalitesini iş olanakları, konut durumu, boş zaman, günlük faaliyetler, sağlık
durumu, beslenme faaliyetleri, aile yapısı, yaşamdan geleceğe dair beklentileri şeklinde sekiz
parametre üzerinden ele alınmıştır. Detaylı veri sağlamak adına çalışma da nitel yöntem kullanılmış,
bu kapsamda yarı yapılandırılmış mülakat ve katılımlı gözlem tekniklerinden istifade edilmiştir.
Elde edilen sonuçlar veri analizinden sonra içerik analizi ile sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Göç, Göçmen, Yaşam kalitesi
Abstract
Ahiska Turkısh definition is a geographical definition, not ethnic, as everyone knows. Ahiska
Turks are ethnic and geographical continuation of Anatolian Turkism. Ahiska Turks is the name
given to the Thrkish roots that are Muslim population who came from the Ahiska area in the South
West region of Georgia and who was deportation their ancestral land in 1944 and never returned to
these lands. The Ahiska Turks, whose numbers were estimated to be 600 thousand, began to live in
the United States of America in recent years, being Russia, Azerbaijan, Kazakhistan, Kirgizistan,
Ozbekistan, Ukraine and Turkey. All of this has brought many socio-cultural, economic, religious,
political and legal problems to the Ahiskan people for these countries. Although there are many
questions about the the problems of Ahiska Turks who were exiled, almost with no inquiry about
the quality of life of Ahiskan’s has been found. This articel diccusses of eight parameters in the
prospect of life quality, housing situation, leisuretime, day-to-day activities, family, work, and future
life. The main purpose of these eight elements are at the level of the quality of life of the Ahiskan’s
who lives in center of Bursa. In the study, qualitative data collection techniques, depth interview and
participatory observation technique were used. The results obtained are presented in content analysis
after the data analysis.
Key Words: Ahiska Turks, İmigration, İmmigrant, quality of life
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olmakla birlikte, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar başta olmak
üzere birçok bilim dalı tarafından oldukça ilgi görmüştür. “Yaşam kalitesi, birbirinden farklı pek
çok boyutu içinde barındırması, zaman, mekân ve kişiye göre farklılık göstermesi sebebiyle
tanımlanması ve ölçülmesi güç olan bir kavramdır. İnsanın hep daha iyiyi arama arzusu içinde
olması yaşam kalitesinin hiçbir zaman yakalanamayacak bir hedef olmasına; sadece belli bir
zaman kesitinde başkalarıyla göreceli olarak değerlendirilen bir kavram olmasına neden
olmaktadır” (Görün ve Kara, 2010:142).
Yaşam kalitesi olgusu, göç ve göçmen kavramları ile yakından ilişkilidir. Göç kavramı,
insanların bulundukları yerden ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerden dolayı başka bir
yere hareket etmelerine verilen genel bir ad, evrensel bir olay olarak tanımlanabilir. Göç olgusu,
insanlığın en eski tarihlerinden bu yana süregelen ve gelecekte de devam edecek olan, dünyanın
her yerinde görülmüş ve görülecek bir durumdur (Koçak ve Terzi, 2012:164). “Göç, coğrafi
mekân değiştirme sürecinin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarıyla toplum yapısını
değiştiren nüfus hareketleridir” (Özer 2004: 11). “Göçün yarattığı değişmeler kimilerince
“modern olmanın” şartı gibi görülürken, kimilerince de geleneksel hayatın bozulması, kırdan
gelen göçmenlerden kaynaklanan kentsel kültürün yozlaşması, iki kültür arasında sıkışıp ne köylü
ne de kentli olunamaması” olarak değerlendirilebilmektedir” (Koçak ve Terzi, 2012:166). Bu
dikotomiler arasında kalan göçmen yaşam kalitesi açısından değerlendirilmeye en çok ihtiyacı
olan gruptur. Çünkü yaşam kalitesi olgusu “insanlar için kaliteli bir yaşam sürme modern dünyada
bir hedef değil, herkes için bir hak, politikacılar ve yöneticiler için ise sağlanması zorunlu bir
durumdur. Herkes için yaşam kalitesi hakkı, sağlık, eğitim, konut, güvenlik, çevre, toplumsal ve
siyasal yaşama katılım ve güven içinde onurlu yaşamaya dair geniş bir anlam içermektedir.
Yaşam kalitesine ilişkin bu hakların her biri önemlidir “ (Coşar, 2014:228). Tüm bu
yaklaşımlardan hareketle bu araştırmada yakın zamanda farklı ülkelerden Bursa’ya göç etmiş
Ahıska Türklerinin yaşam kalitesi düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Çünkü göçmenlerin yaşam kalitelerini araştırmak ve yaşam kalitelerinin
artırılmasını sağlamak, onların göçten sonraki hayatlarının birçok alanda daha verimli olması
açısından önemlidir. Göçmenlerin yaşam kalitesinin arttırılması ve daha iyi yaşam alanlarının
göçmenlere sunulması için öncelikle yaşam kalitesi düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir.
Ahıska Türkleri
Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Ahıska şimdiki Gürcistan topraklarında yer almaktadır.
1828’e kadar Kuzeydoğu Anadolu’nun ayrılmaz bir parçası olan bu eski Türk yurdu bu tarihten
itibaren Rus yönetimi altına geçmiştir. Yine bu tarihten itibaren Ahıska da yaşayan ve Anadolu
Türkleri ile soy ve kültür ortaklığı bulunan Türkleri için bitmek bilmeyen bir çile ve göç süreci
başlamıştır. İster Çarlık isterse de Sovyetler döneminde Ahıskalı Türkler, Türkiye ile sınır
bölgesinde yaşadıkları ve Türk oldukları için Ruslar tarafından her zaman güvenilmeyen bir grup
olarak algılanmıştır.
SSCB yönetiminin “sınırların sosyal olarak tehlikeli ve güvenilmeyen guruplardan
temizlenmesi” bahanesiyle 1944 yılında Rus olmaya gruplara karşı etnik temizleme
gerçekleştirmiştir. Bu karar çerçevesinde Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Çeçenler, İnguşlar ve
Kalmuklar ana vatanlarından Orta Asya’ya ve Sibirya’ya sürgün edilmişlerdir. Stalin’in sürgün
politikası kapsamında sürgün edilen etnik kimliklere 1956 yılında “itibarı iade etme politikası”
uygulanmış ve vatanlarına geri dönme izni verilmesine rağmen Kırımlı ve Ahıskalı Türklere bu
izin verilmemiştir. Ayrıca 1989 yılında Sovyet yönetimi tarafından gerçekleştirilmiş olan sürgün
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ve baskılar haksızlık olarak ilan edilip, haksızlığa maruz kalan halklara haklarını geri verme kararı
alınsa da (Buntürk, 2014: 137; Çomak, 2012: 172) Ahıska Türklerinin en temel hakları olan
vatanlarına dönüş hakkı verilmemiştir.
Ahıska Türkleri hem sürgün şartlarının gayri insanı olmasından dolayı hem de sürgün
edildikleri bölgelerdeki kötü hayat şartlarından dolayı 35 bine yakın insan hayatını kaybetmiştir.
Sürgün edildikleri bölgelerden birkaç kez zorunlu ve haksız göçlere maruz kalan Ahıska Türkleri
bugün Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Türkiye
ve ABD olmak üzere dünyanın ondan fazla ülkesinde yaşamaktadırlar. Dünya genelinde
sayılarının 600 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir (Bayraktar, 2013: 63).
Ahıska Türklerinin Türkiye Cumhuriyetine ilk göçleri ise 1992 yılında başlamıştır.
TBMM’nin 92/3835 nolu kararıyla 1992-1993 yıllarında 150 daha sonraki yıllar içinse 350
ailenin Türkiye’ye iskanlı göçmen olarak alınmasına karar verilmiştir. İlk aşamada 1993 yılında
179 aileden oluşan toplamda 750 kişi Türkiye’ye kabul edilmiştir ve Iğdır’a yerleştirilmiştir.
Fakat 350 ailenin Türkiye’ye iskanlı göçü ne yazık ki gerçekleşmemiştir (Avşar, 2014: 37). Bu
ilk yerleştirilenler dışında gelenler daha çok kendi imkanlarıyla Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli,
İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlere yerleşmişlerdir. En çok yerleşilen bölgelerin başında Bursa
gelmektedir. Bursa’nın merkez ilçelerinin yanı sıra, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçeleri Ahıskalı
Türklerin yoğun olarak yerleştikleri yerlerdir (Yılmaz ve Mustafa, 2014: 6).
Yaşam Kalitesi Kavramı
Bilim insanlarınca 1960’lardan itibaren ‘yaşam koşulları’ olarak kullanılan ve ulaşım,
kentlerdeki hijyenik koşullar, halk sağlığı gibi bir çok konuyu içeren “yaşam kalitesi” kavramı
90’lı yıllardan itibaren sosyologlar tarafından araştırmalarda kullanılıp, kendilerince tanımı
yapılan özel bir saha haline getirilmiştir (Görün ve Kara, 2010: 142). Araştırmacılar sağlığın
fiziksel ve ruhsal yönlerinin tıp ve sağlık bilimleri tarafından iyi kötü bilindiğini, ancak “tam iyilik
hali”ni bilinen ölçeklerle tanımlamanın mümkün olmadığını, özellikle “sosyal yönden tam iyilik
hali” kavramının açıklanamayacağını savunmaktadırlar. Yani sağlıkçılar, henüz uğraştıkları alanı
yeterince tanımlayamamış olduklarını (Ventegodt Akt., Musaoğlu, 2008: 4-5) fark edince yaşam
koşullarının ötesinde yeni bir kavram olan “yaşam kalitesi kavramının ortaya çıkması bir
gereksinim ve zorunluluk olmuştur.
Yaşam kalitesi, genel ve sürekli bir iyi olma hali olarak ele alınmakta ve değerlendirilmesi
genellikle mutluluk ve tatmin yaratan pozitif yaşantılarla bunun tersini ifade eden negatif
deneyimler ve duygular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Söz konusu deneyimler kişinin yaşamı
açısından anlam ve önem taşıyan aile, arkadaş çevresi, okul, iş, boş zamanlar vb. parametreleri
çerçevesinde değerlendirilmektedir (Linnakylä ve Brunellden akt., Sarı ve Cenkseven, 2008:3).
Yaşam kalitesini, her araştırmacı kendi araştırma konusuna uygun şekilde açıklamaya
çalıştığından ve yaşam kalitesinin ölçülmesi zor bir olgu olmasından dolayı, birçok yaşam kalitesi
tanımının yanında çok sayıda yaşam kalitesi teorisi de ortaya atılmıştır. “Yapılmış olan
çalışmalarda yaşam kalitesinin göstergeleri genellikle objektif göstergeler ve sübjektif göstergeler
olmak üzere iki boyut altında toplanmaya çalışılmıştır. Fiziksel iyilik hali ve maddi olanaklar
yaşam kalitesinin objektif göstergeleri arasında yer alır. Bireyin fiziksel olarak sağlıklı olması,
kendi yaşamını ve öz bakımını sürdürebilmesi objektif (nesnel) göstergelerdendir.” (Anıl ve Eriş,
2016:2). “Nesnel (göstergeler) kişilerin fiziksel sağlığı, geliri, içinde yaşadığı konutun kalitesi,
arkadaşlık ilişkileri, fiziksel aktivite, sosyal roller, politik ortam gibi yaşam koşullarının
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tanımlanmasına dayanır. Öznel değerlendirmeler ise, bu koşullardan kişinin aldığı tatmini
anlatmaktadır” (Koltarla, 2008: 9).
Araştırmanın Modeli
Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kapsamında yapılan bu çalışmanın evreni,
Bursa’da yaşayan Ahıska Türklerinin tamamı oluşturmaktadır. Ama çalışmanın araştırma
sorusuyla ilgili olarak Bursa’daki Ahıska Türklerinin tamamına ulaşarak araştırma yapmak
mümkün olmadığından belli bir örneklem grubu üzerinde çalışma yürütülmüştür. Araştırma
grubu 15 kişiden oluşmakla birlikte örneklem amaca uygun bir yöntem olan “kota yöntemi” ile
seçilmiştir. Aynı zamanda araştırmada sırasında alınan yeni bilgilerle “kartopu” tekniğinden de
yararlanılmıştır. Nitel analiz tekniklerinden mülâkat ve gözlem ve odak grup görüşmeleri
kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırma Ahıska Türklerinin toplu yaşadıkları Bursa’nın yeşil
yayla ve mesken semtinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu süreçte görüşmecilerin yaş, cinsiyet,
eğitim, medenî durum, meslek, vatandaş olup olmadıkları, göç edilen ülke, göç edilen süre gibi
farklı özellikler göstermelerine dikkat edilmiş, heterojen bir görüşmeci grubu oluşturulmaya
çalışılmıştır.
Araştırmanın verileri, açık-uçlu sorulardan oluşan bir görüşme form vasıtasıyla elde
edilmiştir. Görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını
etkileyebilmek ve kişinin yanıtlarını açmasını sağlayabilmek için yarı yapılandırılmış görüşme
formunun soruları, her biri farklı verileri elde etmek üzere Türkçe hazırlanmıştır. Katılımcılar için
hazırlanan bu form toplam 8 sorudan oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda araştırmaya katılan
Ahıskalıların sosyal-demografik bilgileri yer almaktadır;
Bilgiler
Yaş
20-24
25-29
30-40
40+
Eğitim Durumu
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Medeni durum
Evli
Bekar
T.C vatandaşılığı
Var
Yok

Kadın

Erkek

1
1
2
3

3
2
1
2

5
1
1

1
7
0

6
1

4
4

2
5

3
5

Türkiye’deki Ahıskalı Türklerin Yaşam Kalitesini Belirleyici Etkenler
Veenhoven’a (2000) göre, kişinin yaşam kalitesi dört boyutlu bir yaklaşımla el alınmalıdır.
Bu yaklaşıma göre, “birinci olarak kişinin çevresinin yaşana bilirliği dikkate alınmalıdır. Kişinin
doğal çevresi, konut, sağlık, güvenlik, ekonomik durum gibi yaşam kalitesi bileşenleri kişinin
çevresinin yaşana bilirliğini ortaya koymaktadır. İkinci olarak, kişinin yaşam kabiliyeti dikkate
alınmaktadır. Yaşam kabiliyeti, kişinin fiziksel ve ruhsal durumu, bilgi ve yetenekleri gibi
özellikleri içermektedir. Üçüncü olarak, kişinin yaşam yararı, iyi bir vatandaş olma durumu,
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sağlıklı sosyal ilişkiler gibi özellikler dikkate alınmaktadır. Dördüncü ve son olarak ise kişinin
yaşamının değerini bilmesi dikkate alınmaktadır” (Coşar, 2014: 228).
Bu araştırmada ölçüt olarak alınan yaşam kalitesini belirleyici etkenler, iş olanakları, konut
durumu, boş zaman, günlük faaliyetler, sağlık durumu, beslenme faaliyetleri, aile yapısı,
yaşamdan geleceğe dair beklentiler şeklinde sekiz kategoriden oluşmaktadır. Araştırmanın temel
amacı “Bu sekiz unsura göre göçmenlerin yaşam kalitesi algıları ne düzeydedir?
Değerlendirilmesi yapılan bu sekiz unsur Ahıska Türklerinin yaşam kalitesini etkileyen başlıca
etmenlerden midir? Katılımcıların özellikle sosyal-demografik özellik, çevre alanları ve bireysel
algılar yönünden yaşam kalitesini tanımlamada farklılıklar var mıdır? Varsa da bu farklılıklar
nelerdir? Sorularına yanıt aramaktır.”
Aile Yapısı Ve Akrabalık İlişkileri; Ahıskalıların içinde bulunduğu sosyal çevresiyle
ilişkileri incelendiğinde hayatlarından oldukça memnun oldukları görülmektedir. Bu
memnuniyetin asıl sebebinin aile yapısıdır. Çünkü göç aile ile ya da akrabalık gerçekleşmektedir.
Avrupa Yaşam ve Çalışma Standartları Vakfı”tarafından, 2006 yılında Avrupa Birliği Komisyonu
için Türkiye’deki yaşam kalitesinin incelediği raporda, Türkler için en temel sosyalleşme
ortamının aile olduğu yazılmıştır (Kangal, 2013: 40). Bu sonuç Türkiye’de yaşayan Ahıska
Türkleri içinde geçerlidir. Çünkü Aile kurumunda; üyelerinin hep birlikte oluşu, sınırsız ölçüde
paylaşım ve alıp-vermenin ortaya çıkması, ortak hatıralar ve yaşanmışlıkların üyelerce
paylaşılması söz konusudur (Torche ve Valenzuela’dan akt Tecim, 2012:7 ). Sosyal sermayenin
en önemli kaynaklarından biri olan “ aile” Ahıska Türklerinde bireylerin yaşam kalitesini olumlu
yönde etkilemekle birlikte, diğer aile bireyleri ile birlikte olunmaması yaşam kalitesini olumsuz
etkilemektedir.
“Yaşamımızdan memnunuz fakat keşke tüm ailem burada olsaydı….(M, kadın, 25).”
Yine başka bir katılımcı;
“Eşim burada yaşıyordu evlendikten sonra Bursa’ya yerleştik. Çok şükür
yaşamımdan memnunun fakat annem babam da burada olsaydı daha iyi olurdu” (S, kadın,
35).
Ahıska Türklerinde akraba ilişkileri yaşamlarını olumlu yönde etkilemekte ve yaşama ve
şehre olan memnuniyet düzeylerini arttırmaktadır. Nitekim araştırmaya katılan katılımcıların
tamamına yakının göç etmek için Bursa’yı seçmiş olmalarının öncelikli sebebini akrabalarının
burada yaşıyor olmasına bağlı olduğunu söylemeleri bu savımızı destekler niteliktedir;
Ben İzmir’de okudum, İstanbul’da da Antalya’da yaşadım. İsimlerini saydığım
şehirler Bursa’ya kıyasla daha güzel ve büyük olabilirler fakat ben yerleşmek için Bursa’yı
seçtim çünkü oralarda hiç kimsem yoktu biz buna alışık değiliz. Biz arabalara
düşkünüzdür…(M, erkek,37).
Yine başka bir katılımcı;
“..Bursa’ya ilk gelenler sürgünden önce Türkiye tarafında kalan akrabalarının
yanına gelmiştir. Biz de aynı şekilde akrabalarımız Bursa’da oturduğu için buraya geldik.
Genel olarak Bursa’ya olan göç eğiliminin sebebi de bu akraba muhabbetinden
dolayıdır..” (V, Erkek, 29).
Yine başka bir katılımcı;
“….burada yaşımdan dolayı iş kolay bulamıyorum. Fakat ara sıra
çalışıyorum….başka bir şehirde daha iyi bir iş bulsam da gitmem çünkü çocuklarım
akrabalarım burada..”(İ, erkek, 61).
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Aile ve akraba ilişkileri açısından araştırma grubunun sosyal ve demografik özellikleri
acısından her hangi bir farklılaşma saptanmamıştır.
İş Olanakları: Ahıska Türkleri sürgün oldukları bölgelerde çalışarak hayata tutunmuşlar
ve kısa bir sürede bölge halkıyla aynı yaşam standartlarına sahip olmuştur ve kendileri için
yaşanabilir bir çevre kurmayı başarmışlardır. Araştırmaya katılan Ahıskalıların hemen hepsinin
göç etmek için Bursa’yı seçmelerinin nedeni iş olanaklarının fazla olması olduğu görülmüştür.
İşgücü piyasası ile ilgili yapılan çalışmalarda iş arayanların çoğunun arkadaşları ve aileleri
vasıtasıyla iş buldukları belirtilmiştir (Montgomery’den akt. Tatlı, 2013: 89). İş arayanlar bireysel
yeteneklerini, sosyal statülerini ve buna bağlı olarak sosyal bağlantılarını kullanarak işgücü
piyasasında iş bulmaya çalışırlar. Göçmenlerin en önemli sosyal bağlantıları kendilerinden önce
gelen göçmenler olduğu için onların sosyal statü ve sosyal sermayeyi çok yoğun olarak
kullandığını göstermektedir. Ama çok sayıda göçmen kendi ilgi alanı olan ya da eğitimini aldığı
meslekleri icra etmediği için bireysel yetenekleri ifade eden beşeri sermayeyi kullanamamaktadır.
Bu durum göstermektedir ki iş olanakları Ahıskalı Türklerin yaşam kalitesi algılarını doğrudan
etkilemektedir. Fakat araştırmaya katılan tamamına yakını çalışma olanakları burada iyi olsa da
çalışma izinlerinin olmamasından dolayı zorluk çektiklerinin söylemişlerdir.
“Azerbaycan’da geçinemiyorduk. İş olanakları yoktu. Sonra eşimle beraber buraya
göç ettik, ikimizde çalıştık…şimdi ben çocuktan dolayı çalışmıyorum. Fakat eve iş
alıyorum, evde çalışıyorum...” (Z, Kadın, 30).
Başka bir katılımcı;
“Özbekistan’da maddi açıdan sıkıntı çekiyorduk. Burada iş olanakları iyi.. Şu anda
tekstilde çalışıyorum, Rusya’ya çocuk kıyafeti satıyorum. Çalışma iznimiz olsaydı daha iyi
olurdu tabi çünkü bundan dolayı normal işçilere göre maşım hem az hem de sosyal
güvencem yok.” (S, Erkek, 29).
Yine başka bir katılımcı;
“…önce Azerbaycan’dan Rusya’ya göç ettik fakat orada da tutunamadık. Sekiz sene
önce Bursa’ya geldik. Burada iş olanakları çok iyi. Ben tekstilde çalışıyorum. Fakat
çalışma iznim olmadığı için askeri ücret bile almıyorum üstelik sosyal güvencem de yok..(B,
Kadın, 40).
Başka bir katılımcı;
“…köyde yaşıyorduk tarlada çalışıyorduk, hayvan besliyorduk ama onu da paraya
çeviremiyorduk. Yani iyi geçinemiyorduk. Şimdi burada çocuklar hepsi çalışıyor, eşimde
arada sırada çalışıyor. Sigortamız ve çalışma iznimiz yok fakat durumumuz burada daha
iyi..”(N, Kadın, 50).
İş olanakları açısından yaşam kalitesini etkileyen faktörler Türkiye’ye vatandaşlığı olanlar
ve olmayanlar açısından farklılık gözlemlenmiştir. Vatandaş olmayanların üniversite mezunu
olmalarına rağmen kendi mesleklerinde çalışmadıkları ortaya çıkmıştır;
“Kendim ziraat mühendisiyim ama kendi işimde çalışmıyorum. İnşatta çalışıyorum.
Oğlumda makine mühendisi, kızım Uludağ üniversitesinde sağlık yönetimi okudu fakat
çalışma izinleri yok ve hiç biri kendi işinde çalışmıyor tekstilde çalışıyorlar.” (S. Erkek, 47).
T.C vatandaşı olmayanların yaşamınızı daha kaliteli olması için neler yapılabilir sorusuna
en başta çalışma iznini, konut sahibi olmak ve b. cevap alırken Türkiye’ye vatandaşı olanların
bunların yanı sıra eğitim hakkı, sağlık, sevgi gibi faktörlere vurgu yaptıkları saptanmıştır.
Örneğin;
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“…kaliteli yaşam için sağlık, güvenlik ve eğitim gibi ihtiyaçları karşılanmalı ve
eğitimleri doğrultusunda mesleklerini devem ettirme olanağı sağlanmalıdır..” (N, Kadın,
41).
Yine başka bir katılımcı;
“..kaliteli yaşam için saygı sevgi ortamı, modern yaşama ayak uydurma ve temizlik
gibi şeyler gerekli..(İ, Erkek, 22).
Konut Durumu; SSCB döneminde özel mülkiyet olmadığından bütün konutlar devlet ait
olmuştur ancak hükümeti dağıldıktan sonra insanlar devlete ait olan evlerini özelleştirmiştir.
Bugün çoğunluğunun eski SSCB topraklarında yaşadıklarını ve oradan göç ettiğini düşünürsek
Ahıskalı Türklerin hemen hemen hepsinin kendilerine ait evleri vardır. Türkiye’ye göç ettikten
sonra kirada ve apartman dairelerinde yaşamaya başlamışlardır. Genelinin kırsal bölgelerden göç
ettiğini düşünürsek Ahıska Türkeri kent ve apartman hayatına alışık değillerdir. Araştırma odak
grubu şehir merkezde yaşamayı birçok kuruma ve iş yerlerine yakın olduğu için öncelikli olarak
tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmanın yapıldığı bölgede özellikle yeni taşınan
Ahıskalıların genelinin üç-dört katlı apartmanların ilk katlarda veya bodrum katlarında ve
güvenliği oldukça zayıf sobalı ve küçük evlerde oturdukları gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerimiz
katılımcıların ifadeleriyle de desteklenmektedir.
Konut durumu araştırma grubunun yaş, cinsiyet ve vatandaş olup olmaması açısından
farklılaşmıştır. Vatandaş olanların tamamına yakını kendi evleri olduğunu ve evlerinden memnun
olduklarını söylemişlerdir. Vatandaş olmaya grubun içerisinde ise kadın ve genç katılımcıların
tamamına yakını konut durumlarından memnun olmadıkları görülmüştür. Örneğin bir katılımcı;
“Evimiz kira kendi evim olsun isterdim ya da daha geniş daha kullanışlı bir eve
çıkmayı isterdim”. (M, Kadın, 25).
Konut kiraları ile ilgili bilgiler de araştırmacılara, bireylerin yaşam kalitesine ilişkin
oldukça önemli veriler sunar. Ancak burada, “konutların kiraları düştükçe, yaşanılan mekânın
kalitesi de düşmektedir” şeklinde bir sayıttı her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Bu çıkarıma
varabilmek için o kentteki ortalama kira bedellerinin de dikkate alınması gerekir” (Aslan, 2009:
561). Bursa metropol bir şehir olması ve çok fazla göç alması sebebiyle konut kiraları açısından
oldukça yüksek ücretlere sahiptir. Ahıska Türklerinin oturdukları evler 400 TL ile 600 TL
arasında değişmekle birlikte 600 TL birçok göçmen için oldukça pahalıdır. Odak grup
görüşmelerinde birçok Ahıska türkü kadın ev kiralarından şikâyetçi olmakta ve Bursa’da ev
bulmanın zorluğundan bahis etmektedirler: Örneğin bir katılımcı;
“Oğlum evlenecek, bulduğum evler hep ellerimden kaçıyor. 600 TL’lik bir ev buldum
ama o da pahalı, düğün oluncaya kadar bulduğum evler ellerimden kaçıyor hep”..(B,
Kadın, 40).
Başka bir katılımcı;
“Çok şükür memnunum evimden. Burada bu (400 TL) fiyata ev bulmak zor…
Özbekistan’daki evimiz burayla kıyaslayamam bile o çok büyük. Bir de apartmanda
yaşamaya alışamadım hala…(S, Erkek, 30).
“Konut ve çevresel kalite memnuniyetinin yükselmesi insanların yaşam kalitesini
artırmakta, dolayısıyla insanların hayatlarından memnuniyetlerini etkilemektedir. İnsanların
yaşamaktan zevk aldıkları, mutlu oldukları konut alanları kullanıcıların ruhsal tatminini
artırmakta, hayatta başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır” (Kellekçi ve Berköz, 2006: 176).
Ahıska Türklerin de aile büyüklerinin de bir arada olması sebebiyle ev özellikle yeni nesil evli
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çiftler yaşadıkları evleri küçük bulmakta ve odaları yetersiz görmektedir. Hem kadınların hem
erkeklerin tam zamanlı işlerde çalışması sebebiyle Ahıska Türklerinin oluşturduğu ailelerde
anneanne ve babaannelerin çocuklar bakmak için iyi bir fırsat olduğu görülse de aile bireyleri için
mekânın kullanışlılığını ve genişliğini azaltmaktadır.
Boş Zaman ve Günlük Hayat; Boş zaman, bir grup uğraşa işaret eder ki; birey bunların
içinde kendini serbest hisseder ya da dinlenebilir, eğlenebilir, becerilerini geliştirmek için
bilgisine ilaveler yapabilir ya da toplumsal yaşama gönüllüce katılabilir. Boş zaman kişinin
işinden ve görevlerinden arta kalan zamandır (Özcan, 2007: 25). Boş zaman her dönemde yaşam
kalitesini belirleyen en önemli faktör olduğunu söyleyebiliriz. Araştırma grubumuzun boş
zamanlarında neler yaptıklarını öğrenmek için yönelttiğimiz sorudan aldığımız cevaplara göre
kadın katılımcıların çocuk bakmak, bazen eve iş almak dışarda çalışanların ise evde dinlenmek
ve akrabalara gitmek dışında hiçbir aktivitelerinin olmadığı anlaşılmıştır;
Çocukla uğraşıyorum iş olduğu zaman eve iş alıyorum. Hafta sonu çocuğu parka
çıkarıyoruz. Akrabalara gidiyoruz bazen onlar bize geliyor. (Y., Kadın,24).
Erkek katılımcıların ise sosyal medya, şehri dolaşmak dışında hiçbir etkinliklerinin
olmadığı ortaya çıkmıştır;
“..Çalıştığım için boş zamanım pek olmuyor. Hafta sonları evde dinleniyorum,
sosyal medyada vakit geçiriyorum bazen de arkadaşlarla çıkıp şehri çıkıp
dolaşıyoruz....”(K., Erkek, 25).
Fakat kırk yaş üstü çalışan çalışmayan bütün katılımcıların günlerinin çoğunun evde veya
işte geçirdiklerini, ara sıra akrabalara gittiklerini söylemelerinin yanı sıra buraya belli bir yaştan
sonra geldikleri için hiç arkadaş çevrelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca hayatlarında Skype’in
önemli bir yer edindiği, akşamları uzaktaki aile bireyleri ve akrabalarla iletişim kurarak
zamanlarını geçirdikleri ortaya çıkmıştır. Bir katılımcı;
“Boş zamanım pek yok. İşten geliyorum yorgun olduğum için hemen uyuyorum.
Arkadaşlarım yok burada fakat hafta sonu bazen akrabalara gidiyoruz, Skype’de vakit
geçiriyoruz..” (S., Erkek, 47).
Başka bir katılımcı;
“Boş zamanlarımda evde olurum. Akrabalara gideriz akşamları. Skype’de
konuşuruz uzaktaki akrabalarla….Burada tanıdıklar var fakat arkadaş gibi değiliz.
Azerbaycan’daki beraber büyüdüğün arkadaşlar gibi olmuyor. Sonradan edinilen
arkadaşlar yamak gibi oluyor.” (İ., Erkek, 61).
Boş zaman değerlendirmesi açısından araştırma grubunun bazı sosyal demografik
özelliklerine göre farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma Türkiye vatandaşı olup olmama durumlarına
göre oluşmaktadır. Vatandaş olmuş katılımcıların boş zaman değerlendirmesine baktığımızda
kendini geliştirme, spor, sinema vb. etkenlerin ön plana çıktığını görmekteyiz.
“Boş zamanlarımda fitnesi yapıyorum, dünya edebiyatı ve psikolojiyle ilgili kitaplar
okuyorum, arkadaşlarla buluşuyorum, vakit buldukça tek başına seyahatlere
çıkıyorum..”(İ, Erkek, 26).
Başka bir katılımcı;
“...Boş zamanlarımda arkadaşlarla futbol oynamaya giderim. Akrabalara gideriz,
işte birisi doğum yapmış, memleketten gelmiş veya doğum günüymüş gidiyoruz. Akşamları
Skype’ta zaman geçiriyoruz.”(M, erkek, 37).
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Beslenme Faaliyetleri; DİE 200 yılı verilerine göre günümüzde Türkiye nüfusunun yüzde
% 1.29’u asgari beslenme gereksinimi karşılaşmayacak seviyede besin almaktadır (Aydın, 2006:
44). Özellikle göçmenler ve yoksul insanlar bu grubun içinde bulunmaktadır. Beslenme
faaliyetlerinin belirlenmesi yaşam kalitesinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip olmakla
birlikte çok sayıda yaşam kalitesi teorisyenlerin araştırmalarında kullandıkları önemli bir ölçüttür.
Örneğin Walker ve arkadaşlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinde beslenme ilk
sıralarda yer almaktadır (Aydın, 2006:620).
Beslenme faaliyetleri, sadece kronolojik hastalıklar ya da benzeri sorunların tespitinde
değil yaşam kalitesi ve sosyo-ekonomik düzen içinde önemli veriler sunmaktadır. Ahıska
göçmenlerinin beslenme faaliyetleri de onların sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik göstergelerine
dair önemli verilere sahiptir. Örneğin Ahıska Türklerin de kırmızı et tüketiminin çok fazla olması
ve kırmızı et tüketiminin Türkiye’de çok pahalı olması sebebiyle onların beslenme faaliyetlerini
ve dolayısıyla yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir:
“Bizim kültürümüzde et çok seviliyor. Biz sizler gibi öyle birkaç çeşit yemek
yemiyoruz. Bir çeşit ana yemek yiyoruz ama tam yiyoruz. Kırmızı etin Türkiye’de çok pahalı
olması bizim için sorun oluyor.” ( S., Erkek, 29).
Beslenme alışkanlıkları ile ilgili benzeri bir yorum ise,
“Annem ve babam sağ olsun Azerbaycan’dan sürekli et yolluyorlar, hatta tereyağı
kaymak ve başka pahalı şeylerde yolluyorlar. Türkiye’de alamadığımız başka ürünler de
var.” (Y., Kadın, 24).
Ahıska Türklerinin yemek kültürlerinde kullandıkları ürünler daha çok kargo ve benzeri
yöntemler ile göç ettikleri ülkelerdeki akrabaları tarafından gönderilmektedir. Özellikle temel
gıda maddeleri bu gönderilerin başında bulunmaktadır. Diğer ürünler ise Türkiye’den alınmakla
birlikte en ucuz alışveriş mekânlarının tercih edildiği görülmektedir:
“..En pahalı marka en pahalı ürün olsun istemiyorum en uygunu, en ucuzu nerdeyse
onu tercih ediyorum. Hem yakın olması hem de ucuz olması sebebiyle BİM’i tercih ediyorum.
Bazen de Ahıska pazarına gidiyorum” ( Z., Kadın, 30.)
Ahıska Türklerine özel pazarda alternatif ürünler bulunsa da alışveriş göçmenlerin özellikle
BİM’leri tercih ettiği görülmektedir. Yine göç edilen ülkelerden gelen yardımlarda onlara önemli
destekler sağlamaktadır. Kültürel tercihlerinde dolayı beslenme alışkanlıklarına genel yorumlar
getirilmemekte olup, yalnızca gelir yetersizliğinin satın alınan ürünlerin kalitesini belirlediği
görülmektedir.
Sosyal Güvence Ve Geleceğe Dair Beklentileri; Sosyal güvence yaşam kalitesini etkileyen
en önemli faktörlerden birisidir. Araştırmamızın bulgularının sonucu olarak rahatlıkla söyleye
biliriz ki Türkiye’de yaşayan Ahıska Türkleri kendilerini sosyal açıdan güvende his
etmemektedirler ve bu onların yaşam kalitelerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışma
izninin olmaması ve buna bağlı olarak sağlık sigortalarının olmamaları. Ayrıca kırk yaş üstü
grubun gelecekte vatandaşlık alsalar bile emekli olamayacaklarından dolayı geleceğe dair büyük
kaygıları olduğu görülmüştür.
“…ben on iki sene uğraştıktan sonra vatandaş oldum. Fakat on iki sene boyunca hep
çalıştığım emekliliğime yansımayacak. Ama ben yine de kendimi şanslı hissediyorum yaşım
genç olduğu için bu açığı birazda olsun kapatacağım. Fakat benim yaşlı babam var. Onun
hiçbir sosyal güvencesi yok. SSCB döneminde ve sonrasında yıllarca çalışmış fakat tam
emekli olacakken buraya geldik…(M. Erkek, 37).
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DSÖ sağlıkla ilgili yaşam kalitesini; içinde yaşadıkları kültür ve değerler sistemi
bağlamında; amaçları, beklentileri, standartları ve kaygıları açısından bireylerin yaşamdaki
pozisyonlarını algılaması olarak tanımlamaktadır (DSÖ’den akt. Koltarla, 2009:9). Ahıska
Türklerinin yaşam kalitesine yönelik çalışmalar birçok açıdan, onların gelecekteki sosyal
yaşantılarına dair önemli kazanımlar sağlamaktadır.
Ahıska Türklerinin yaşam kalitelerinin gelecekteki seyrine yönelik beklentileri vatandaş
olan ve olmayanlara göre değişmektedir. Gelecekle ilgili en önemli problem göçmenlerin
güvenlik ihtiyacıdır. Güvenlik ihtiyacı; bireylerin kendini fiziki tehlikelerden korunma isteği,
ekonomik güvence, kaygıdan ve kargaşadan kurtulma gibi gereksinimleri kapsar. Fizyolojik
ihtiyaçlar gibi bunlarda giderilmedikleri zaman organizmaya egemen olurlar. Böylelikle insan
sadece güvenlik arayan bir varlık haline gelir (Musaoğlu, 2008: 32). Ahıska Türklerinin vatandaş
olmayanların geleceğe dair güvencesi vatandaş olmak istemeleri ve vatandaşlıkla gelen hakları
elde edememesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle uzun süredir Türkiye’de olup vatandaş
olmayan Ahıska Türklerinin geleceğe dair kaygılarını oluşturan konu sırasıyla vatandaşlık,
çalışma izni, sağlık sorunları ve sosyal güvenceyi kapsamaktadır. Katılımcıların yorumları şu
şekildedir:
“…Sekiz yıldır Türkiye’de yaşıyorum, vatandaşlığa dair umudum yok. Aslında
vatandaşlık gibi bir beklentim yoktu. Çünkü sürekli göç halinde olunca Türkiye’de olmak
bize çok iyi gelmişti. Ama daha yeni göç eden Suriyeliler bile sürekli vatandaşlık isterken
bizim bu haklarda bulunmamız çok normal.” (S., Erkek, 47).
Ahıska Türklerinin diğer kaygıları ise çocukların geleceği ile endişelerini kapsamaktadır.
Zaten göç edilme sebebi de çocukların geleceği dolayısıyladır. En büyük beklentileri çocukların
iyi eğitim almaları, aldıkları eğitime uygun olarak çalışmaları ve ekonomik durumlarının iyi
olması yönündeki taleplerden oluşmaktadır. Çocukların refahı ancak ailelerin sosyal güvenceleri
ile olmaktadır.
Sonuç
Göçmenler üzerinde yapılan yaşam kalitesi çalışmalarında göçmenlerin geldikleri
mekânların kır ya da şehir olması onların yaşam kalitelerini değerlendirmesini de
değiştirmektedir. Üzerinde çalışma yaptığımız araştırma grubunun hemen hepsinin köyden
gelmesi sebebiyle yaşam kalitesinin ölçümüne dair farklılaşmama gözlemlenememiştir.
Ahıskalıların içinde bulunduğu sosyal çevresiyle ilişkileri incelince onların hayatından
oldukça memnun olduğu görülmektedir. Bu memnuniyetin altındaki asıl neden Ahıskalıların
yaşam kalitelerinin en önemli belirleyici etkeninin aile yapısı olmasından kaynaklanmıştır.
Ahıskalılar birlikte yaşadıkları aile bireyleri, arkadaşları ve komşuları ile son derece iyi ilişkiler
kurmaktadırlar. Ahıska Türklerindeki akrabalık ilişkileri bireylerin yaşam kalitesini olumlu yönde
etkilemekle birlikte, şehre uyum süreçlerini de kolaylaştırmaktadır. Ayrıca diğer aile bireyleri ile
birlikte olunmaması yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Ahıska Türklerinin alışveriş için özellikle BİM’leri tercih ettiği görülmektedir. Yine göç
edilen ülkelerden gelen yardımlarda onlara önemli destekler sağlamaktadır. Kültürel tercihlerinde
dolayı beslenme alışkanlıklarına genel yorumlar getirilmemekte olup, yalnızca gelir
yetersizliğinin satın alınan ürünlerin kalitesini belirlediği görülmektedir.
Diğer çalışmaları aksine eğitim yaşam kalitesini artırmamaktadır. Çünkü Ahıska Türkleri
eğitim aldıkları işlerde çalışmamaktadır. Örneğin Mersin üzerinde yapılan bir araştırmada eğitim
seviyesi yükseldikçe yaşam kalitesinin yükseldiğinden bahis edilmiştir (Torlak ve Yavuzçehre,
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2008). Vatandaş olan Ahıska Türklerinde durum değişmekle birlikte sayıları az olduğu için genel
sonucu etkilemediği görülmektedir.
Geldikleri bölgelere oranla iş olanaklarının Türkiye’de daha iyi olması onların şehre ve
ülkeye olan memnuniyet düzeylerini artırmakta ve yaşam kalitelerini olumlu yönde
etkilemektedir.
Yaşam kalitesi pahalı zevklerle doğrudan ilişkisi olan bir kavram olmayıp, bireyin kendi
hayatından ne derece memnun olup olmadığıyla ilişkili bir kavramdır. Bu anlamda Ahıskalıların
gündelik yaşamlarının büyük bir bölümünün işte, boş zamanlarının akraba ziyaretleri, park ve
skype de geçirmektedirler ve hayatlarından memnun olduklarını belirtmektedirler. Ayrıca önemli
bir boş zaman uğraşısı olan “Skype” onların geldikleri bölgeyle, aile ve akrabalarıyla ilişkilerini
sıcak tutmalarında önemli bir araç rolü oynamaktadır.
Türkiye’de olup vatandaş olmayan Ahıska Türklerinin geleceğe dair kaygılarını oluşturan
konu sırasıyla vatandaşlık, çalışma izni, sağlık sorunları ve sosyal güvenceyi kapsamaktadır. Yine
de tüm bunlara rağmen Ahıska Türkleri yaşamlarını kaliteli bulmaktadır. Özellikle kadınların ve
gençlerin çoğunlukta olduğu göçmenlerin kaderci bir anlayışla yaşamlarını kabul ettiği
görülmektedir. Yani iyi ya da kötü onlar yaşam kalitelerinden memnundurlar. Sürekli göç halinde
olmaktan yorulan Ahıska Türkleri için yaşamı kaliteli kılan her şey aslında bir vatana sahip
olmaktan geçmektedir.
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TÜRKİYE’DE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNDE KİMLİK ALGISI:
ANTALYA ÖRNEĞİ
PERCEPTION OF IDENTITY OF AHISKA TURKS SETTLEMENT IN TURKEY:
ANTALYA CASE
Damla MURSÜL*
Özet
Kimlik, ‘ben kimim’ sorusunun yanıtı olarak bireylerin kendilerini nasıl tanımladıklarını ve
bulundukları toplum içerisindeki konumlarını ortaya koyan çok yönlü bir kavramdır. Mevcut koşullar,
bireylerin değer yargılarını etkileyerek kimliklerinin ve aidiyet algılarının biçimlenmesine neden
olmaktadır. Bu nedenle kimlik, bireysel olduğu kadar toplumsal; psikolojik olduğu kadar sosyal, kültürel
ve aynı zamanda tarihi bir anlama sahiptir. Ömür boyu süren bir oluşum sürecinde kimlik, dönemsel ve
dinamik bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmada ilk olarak sosyolojik anlamda kimlik kavramının oluşumu, içeriği ve bu kavramdan yola
çıkarak göç ve kimlik arasındaki ilişki ortaya konacak; ardından farklı demografik yapıdaki Ahıska
Türklerinin bu bağlamda kendilerini nasıl tanımladıkları ele alınacaktır. Çalışmada Antalya’da yaşayan ve
ankete katılan Ahıska Türklerine yöneltilen sorular çerçevesinde kendilerini tanımlarken kullanmayı tercih
ettikleri ifadeler belirlenecektir.
Çalışma, Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç sonrasında yaşadıkları kimlik dönüşümleri ve ileride
yaşamak istedikleri ülke veya ülkeler arasında ilişki kurarak buna etki eden değişkenleri Ahıska Türklerinin
demografik özellikleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele alacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Demografik Yapı, Kimlik Algısı.
Abstract
Identity is a multiple concept which reveals how people describe themselves as an answer of ‘who
am I’ and their positions in the society. The current circumstances cause to shape perceptions of identity
and belonging by affecting value judgment of individuals. Therefore identity has a meaning both of
individual and societal; psychological, social, cultural, historical as well. Through the lifelong process,
identity confronts us as a periodical and dynamic phenomenon.
Firstly in this study, the formation of concept of identity sociologically, its content and based on this
concept, the relations between migration and identity will be revealed. Afterwards it is discussed how
Ahiska Turks in different demographic structures, identify themselves. The statements for identification
used by Ahiska Turks are determined in the frame of the questions directed to Ahiska Turks who settle in
Antalya and participate in this survey.
This study handles the subject comparatively within the frame of demographical characteristics of
Ahiska Turks and the variables affecting these features, by familiarizing identity transformation after
migration and life preferences in which countr(y)ies of Ahiska Turks in future.
Keywords: Ahiska Turks, Demographic Structure, Perception of Identity.

Giriş
Çalışmada Antalya’da yaşamakta olan Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç sonrasında
yaşadıkları kimlik dönüşümleri; özellikle demografik verileri üzerinden kimlik algılarının ve
geleceğe dair tercihlerinin ne yönde gelişeceği tespit edilmeye çalışılacaktır. Ahıska Türklerinde
oluşan kimliksel dönüşümü ortaya koyabilmek için saha çalışması kapsamında konuyla ilgili
olarak kendilerine birtakım sorular yöneltilmiştir. Anket sorularının belirlenmesinde Ahıska
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Türkleri ve dış Türkler ile ilgili yapılan önceki çalışmalardan faydalanılmıştır. 1
Çalışma, göç ve kimlik bağlamında meydana gelen değişimlerin Ahıska Türklerinin kimlik
algıları üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde hem çalışmaya
katılan Ahıska Türklerinin demografik yapıları hakkında bilgi edinilecek hem de aşağıdaki
sorulara cevap aranacaktır:
1-Ahıska Türklerinin demografik yapılarıyla kendilerini tanımlama biçimleri arasında nasıl
bir ilişki vardır?
2-Ahıska Türklerinin göç ettikleri ülkeler ve gelecekte yaşamak istedikleri ülkeler arasında
bir ilişki var mıdır?
Yukarıdaki iki temel soru çerçevesinde çalışmada alt sorular da yöneltilerek farklı
açılardan Ahıska Türklerinin kimlik algılarının şekillenişi ortaya konmaya çalışılacaktır.
1. Kimlik Kavramı
Kimlik, kaynağını Fransızca ‘identite’ kelimesinden alan ve Latince’de de ‘identitas’
kelimesine karşılık gelen bir kavramdır. Kimlik, en basit ifadesiyle hem aynı ve benzer olanı hem
ayırt edilebilir olanı; bireysel olarak ya da grup içerisinde yer alan bireylerin tümü tarafından
paylaşılan, o kişiyi veya grubu, diğer kişi veya gruplardan farklı kılan özellikleri ifade etmektedir
(Pembecioğlu, 2012, s. 46).
Kimlik, bilimsel açıdan başlangıçta psikolojik bir kavram olarak değerlendirilip ele
alınmıştır. Psikoloji bilimiyle uğraşan Erik Erikson tarafından 1950’li yılların başında ortaya
atılan kavram, ardından sosyal bilimler alanında araştırılmaya ve çalışılmaya başlanmıştır (Yanık,
2013, s. 228).
Bireysel ve aynı zamanda toplumsal bir varlık olarak insan, birtakım kavramlarla kendini
özdeşleştirerek hem kendini algıla(t)ma hem de tanımlama yolunu seçer. Bu nedenle kimlik
kavramı kendi içerisinde bireysel kimlik, grup kimliği, sosyal/toplumsal kimlik, kültürel kimlik
veya ulusal kimlik gibi çok çeşitli kategorilere ayrılır. Tüm bu kategoriler açısından en önemli
olan unsur, değerlerdir. İçinde bulunulan durum ve koşullar; dilden dine, kültürel ve tarihi
değerlerden toplumsal ve politik unsurlara kadar bir dizi faktörlerden oluşmaktadır (Coşkun,
2013, s. 6).
Klasik anlamda kimlik tanımında bireyler, ailesi ve çevresinin de etkisiyle sosyalleşme
sürecine girerek bazı değerler ve yargılar edinirler. Bu değer yargıları, kimliğin oluşum sürecinde
doğrudan etkili olmakta ve zamana göre farklılık göstermektedir. Günümüz koşullarında çok
kültürlü toplumlarda bu değerler oldukça farklılaşmakta ve çeşitlilik göstermektedir (Çağırkan,
2016, s. 2619). Buradan da anlaşılacağı gibi kimlik, çok yönlü ve analitik değerlendirmeleri içeren
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bozkurt Güvenç’in (1996) kimlik ile ilgili olarak yaptığı sınıflandırma şu şekildedir:
1.Bireysel kimlikler,
2.Kişisel kimlikler,
3.Ulusal – kültürel kimlikler (Akt. Ilgın ve Hacıhasanoğlu: 2006, s. 60).
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Tam olarak birbirinden ayırt edilemeyecek düzeyde iç içe geçmiş olan bu kimlikler,
toplumsal, tarihi, kültürel ve siyasal koşullarla birlikte ele alınmalıdır. Bu kimlikler, içerisinde
hem doğuştan getirilen birtakım özellikleri barındırmakta hem de fiziksel ve sosyal çevre
aracılığıyla zaman içerisinde edinilen değerleri içermektedir.
Kimlik, esas olarak iki kaynaktan beslenmektedir. İlk olarak statik unsurlardan oluşan,
doğuştan getirdiğimiz yaş, cinsiyet, fiziki yapı ve etnik aidiyet gibi öğeler; diğeri de zaman
içerisinde kişisel olarak ya da sosyal çevremiz aracılığıyla edindiğimiz dinamik değerlerdir
(Yanmış ve Kahraman, 2013, s. 120).
Özü itibariyle kimlik, kolektif yapıya sahip olmamakla birlikte, bireysel yaşantıdan yola
çıkarak toplumsal yaşama katılma aşamamızı ve toplum içerisindeki konumlanmamızı sağlayan
bir kavramdır. (Yanık, 2013, s. 227). Bu nedenle kimliğin dönüşümü, göç süreçlerinde öne çıkan
ve önemli rol oynayan çok boyutlu bir olgu olarak ele alınmalıdır.
1.1.

Göç, Kimlik ve Aidiyet İlişkisi

Göç eden bireyler/toplumlar, göç ettikleri mekanlarla (şehirlerle) birlikte bu mekanların
sakinlerini de etkileyerek onlarla ilişki içerisine girerler. Bu noktada toplumda farklı kimliklerin
bir araya gelmesi sonucunda bazı sorunlar ortaya çıkabilir: Biz kimiz? Neye ve nereye aidiz?
Başlangıçta aile ve çevrenin etkisiyle şekillenen kimlik, göç sürecinde ve sonrasında farklı
toplumsal aktörlerin ve kamusal alanın dahil olmasıyla yeniden anlam kazanmaktadır.
Göçler sonrasında ötekiyle karşılaşma zorunluluğu, kimliğin dönüşümünde önemli rol
oynamaktadır (Yanmış ve Kahraman, 2013, s. 124). Kimlik, hem içerme hem de dışlama sonucu
ortaya çıkar. Diğer toplum/lar ile karşılaşma sürecinde oluşan sınırlar, toplumun diğer bir toplum
tarafından kategorize edilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle kimlik, bir kişi veya grubun kendini
tanımlaması ve kendisini çevresindeki aktörler karşısında konumlandırması olarak ifade
edilmektedir. Özellikle göç sürecinde kimlik, kendimiz hakkında sahip olduğumuz çeşitli öğeleri
(fikirler, tanımlama biçimleri, algılar, bilgiler vs.) kapsayan ve bunlarla dışarıya karşı sınırlarımızı
çizen bir olgudur. Dolayısıyla aniden ortaya çıkan, değişmez bir kavram değil; insanın hayatı
boyunca diğer insanlarla etkileşim içinde olarak öğrendiği ve geliştirdiği kendini tanımlama
sürecidir (Karaduman, 2010, s. 2887).
Kimliği oluşturan iki temel süreç bulunmaktadır:
1.Kimliği oluşturan unsurların belirlenmesi ve tanımlanması süreci,
2.Kimliğe ait sınırların oluşturulması ve bu sınırların dışa dönük olarak bilinir kılınması
sürecidir (Ilgın ve Hacıhasanoğlu, 2006, s. 60).
Göç eden her birey ve aile, öncelikle kişisel kimliklerini ortaya koymaya çalışır. Kişilerin
doğum yerleri, yaşları, göçün ne zaman gerçekleştiği, nereden ve nasıl geldikleri, ileride nerede
yaşamak istedikleri, adeta birbirine bağlı bir zincirin halkaları gibi sosyal, kültürel ve toplumsal
kimliklere de yön vermektedir.
Bireyin kendisini tanımlama ve diğerlerinden ayırt etme biçimi, bir şeye/gruba ya da
topluma ‘ait olma’ inancı ve ihtiyacından doğmaktadır. Bu çerçevede oluşan kolektif kimlikler,
beraberinde bağlanmayı ve bütünleşmeyi getirir. Bu anlamda kimlik, toplumsal ilişkilerin
sürekliliğini sağlayan ve toplumu bir arada tutan sosyal bir ilişkiler ağı ve çimento özelliği taşıyan
bir oluşumdur (Karaduman, 2010, s. 2887-2888).
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2.

Ahıska Türkleri

Etnik olarak heterojen bir yapıya sahip olan Ahıska Türkleri, günümüzde toprakları
Gürcistan siyasi sınırları içerisinde kalan ve siyasi anlamda birlik veya yönetsel anlamda bir üst
kurum oluşturamamış bir topluluktur (Aydıngün, 2003, s. 185). Etnik yapılarına ilişkin
araştırmalarda Ahıska Türklerinin köken itibariyle Kıpçak Türklerine dayandığı sonucuna varan
bazı tarihçi ve araştırmacılar vardır (Kırzıoğlu, 1992, s. 32)2.
Ahıska Bölgesine3 yerleşen ilk Türk boyu Kıpçaklar olmamakla birlikte 12.yüzyılda
başlayan bölgedeki Kıpçak hakimiyeti ve ardından kurulan Atabey Yurdu, 1578 yılında Osmanlı
Devleti’ne bağlanarak Türk ve Müslüman olarak kendisini ifade etmiştir (Üren, 2016, s.8).
Osmanlı Devleti ve devamında Türkiye Cumhuriyeti döneminde Ahıska Türklerinin
Türkiye’ye göçü süreklilik arz etmiştir. Söz konusu göç hareketleri iki temel süreçte ele alınabilir:
İlki, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ve Ekim 1917 Devrimi sonrası göçler (Osmanlı dönemi),
diğeri ise 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasının ardından yapılan
göçlerdir (Cumhuriyet dönemi). Bu süreçte 1944 ve 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana
Bölgesi’nde yaşanan olaylar, Ahıska Türklerinin göç hayatında önemli dönüm noktalarıdır.
1944 yılı Kasım ayında Gürcistan ve Türkiye arasındaki sınır hattında yer alan Ahıska
Bölgesindeki Türk ve Müslüman köyleri, güvenlik gerekçesiyle Stalin’in önceden planlanmış
sürgün politikası çerçevesinde bir gecede boşaltılmıştır (Bayraktar, 2013, s. 51).
Ahıska Türkleri örneğinde olduğu gibi sürgüne maruz kalan halkların yaşadıkları, yakın
döneme kadar uluslararası alanda dile getirilmemiş, adeta kamuoyundan saklanmıştır (Kolukırık,
2011, s. 168). Stalin’in emriyle 1944 yılında yaşanan toplu sürgün/zorunlu göç sonrası vatanlarına
dönüş izni verilmeyen tek halk, Ahıska Türkleridir. Öyle ki Ahıska’ya geri dönebilmeleri için
somut anlamda mücadele süreci, ancak 1956 yılı ve sonrasında mümkün olabilmiştir. 1960’lı
yıllar itibariyle de mücadeleye yönelik eylemler Ahıska Türkleri arasında yaygınlaşmıştır
(Buntürk, 2007, s. 231-234).
Sayıları 600 bini bulan Ahıska Türkleri günümüzde Türkiye dışında Gürcistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, ABD gibi pek çok ülkede yaşamlarını
sürdürmeye devam etmektedir (Seferov ve Akış, 2008, s. 409).
Büyük sürgün sonrasında Orta Asya içlerine sürülmüşler, zamanla yaşadıkları bu
ülkelerden de Türkiye’ye göç ederek/göç etmek durumunda kalarak manevi anlamda anavatan
olarak addettikleri Türkiye’ye ulaşmışlardır. Ahıska Türklerinin bir kısmı, sürüldükleri Orta Asya
Cumhuriyetlerini de bir tür vatan olarak benimsemişlerdir. Çoğu zaman misafir olarak
tanımlandıkları bu toplumlarda doğup büyümüşler, toplumsal yaşama katılmışlar veya hayatlarını
sürdürebilme mücadelesi vermişlerdir. Bu nedenle toplumsal aidiyet duyguları ülkeden ülkeye
farklılık gösterebilmektedir (Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 29).
Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde özel iskan rejimi çerçevesinde ilk olarak Iğdır iline
yerleştirilmişler, ilerleyen yıllarda da Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim birimlerine
dağılmışlardır.
Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerinin sayılarına ilişkin net bilgiler olmamakla birlikte
İngilizce literatürde yer alan bazı akademik çalışmalarda 25-30 bin civarında olduğu (Pentikainen
and Trier, 2004, pp. 25); Türkçe literatürde ise günümüzde 50 bin civarında olduğu ifade
Konuya ilişkin yabancı literatürdeki tartışmalar için Valeri Modebadze, Historical Background of Meskhetian Turks
Problem and Major Obstacles to the Repatriation Process, IBSU Scientific Journal, 3(1), 2009: 113-128.
3 Ahıska Bölgesinin tarihi hakkında bilgi için Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara 2001: 6-40.
2
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edilmektedir (Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 4). Saha çalışmasında da görüleceği üzere
kendilerini Türk olarak tanımlamayı ve gelecekte de Türkiye’de yaşamayı tercih eden Ahıska
Türklerinin hem kültürel hem dini yakınlık/değerler ortaklığı sayesinde Türk toplumuyla yakın
ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Ancak bu ilişkinin her şeyden önce Osmanlı dönemine
dayanan kültürel ve tarihi bağlarla etkileşimi unutulmamalıdır. 4
Ahıska Türkleri, ulus ötesi bir topluluk ve ulus ötesi bağlarla birbirine bağlanan ailelerden
oluşan Türk soylu etnik bir grubu temsil etmektedir (Aydıngün ve Aydıngün, 2014, s. 28). Bu
nedenle aidiyet kavramına bakış açıları ve yerleştikleri toprakları benimseme duyguları kendi
içlerinde dahi farklılık arz etmektedir. Ancak içine kapanık bir toplum olmaları, diğer etnik
unsurlarla asgari düzeyde iletişim kurmaları nedeniyle aynı etnik grup içerisinde birbirlerine
oldukça bağlı bir topluluk oldukları söylenebilmektedir (Aydıngün, 2002, p. 192). Ulus ötesi bir
topluluk olarak Ahıska Türkleri, hem yurt içi hem yurt dışı iletişim kanallarını kullanarak diğer
Ahıska Türklerini etkilemekte, ailelerin göç yollarını belirlemekte ve dolayısıyla diğer Ahıska
Türklerinin yaşadıkları alanlarda yoğunlaşmaktadırlar.
Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerinin göç tarihini, göç olgusuna bakış açılarını ve aidiyet
algılarını araştıran çalışmalar konunun önemini ortaya koymaktadır. Ahıska Türkleri, Türkiye ile
olan bağları ve günümüzde Türkiye’de pek çok bölgede yaşamaları nedeniyle yerli literatürde,
ayrıca dünyanın pek çok ülkesinde yaşıyor olmaları sebebiyle de yabancı literatürde ele
alınan/alınması gereken bir konudur. Literatüre küçük de olsa bir katkı sunabilmek amacıyla
çalışma, Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yürütülmekte
olan bir doktora tezinin saha çalışmasının başlangıç aşamasında Antalya’da elde edilen bulguları
ve bu bulgulardan yola çıkarak yapılan değerlendirmelerin bu bildiride sunulan başlıkla ilgili
kısımlarını içermektedir.
2.1. Demografik Yapı
Araştırmada saha çalışması kapsamında Antalya’da yaşayan ve çalışmaya katkıda bulunan
58 Ahıska Türkü’nün demografik yapılarına ait bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgiler, hem Ahıska
Türklerinin temel özelliklerine ilişkin bilgi vermekte hem de çalışmanın ikinci kısmında
kullanılacak değişkenlerle karşılaştırılmak üzere çalışmaya katkı sağlamaktadır. Demografik
yapıya ilişkin temel bilgiler şöyledir;
Tablo1: Anketin Yapıldığı Yer * Cinsiyetiniz
Cinsiyetiniz
Erkek
Kadın
Toplam
Antalya
27
31
58

Saha çalışmasının başlangıç aşamasında Antalya’da 27 kadın 31 erkek olmak üzere 58
Ahıska Türkü ile görüşülmüştür. Antalya ili, turizme yönelik iş imkanları dolayısıyla Türkiye’de
Ahıska Türkleri tarafından tercih edilen önemli göç noktalarından biridir.
Çalışmaya katılan Ahıska Türklerinin yaş gruplarına göre dağılımları;
Tablo2: Anketin Yapıldığı Yer * Yaşınız
Yaşınız
18-30 arası 31-50 arası 50 yaş üzeri Toplam
Antalya
27
22
9
58

18-30 yaş grubunun ankete katılım oranı, diğer yaş gruplarına göre daha fazla olmuştur.
Konuya ilişkin bir anı okuması için İbrahim Gazigil, Karasevdam Türkiye: Ahıska Türklerinin Yeniden Doğuşu 18291992, Profil Yayıncılık, Ağustos 2016: 19-29.
4
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Bunu 31-50 yaş arası katılımcılar ve sonrasında da 50 yaş üzeri katılımcılar izlemektedir.
Çalışmaya katılan Ahıska Türklerinin medeni durumlarına göre dağılımları;
Tablo3: Anketin Yapıldığı Yer * Medeni Durumunuz
Medeni Durumunuz
Toplam
Bekar
Evli
Dul
24
31
3
58
Antalya

Antalya’da saha çalışmasına katılan 24 bekar, 31 evli ve 3 dul olmak üzere 58 Ahıska
Türkü’dür.
Katılımcıların eğitim durumlarına ilişkin bilgiler;
Tablo4: Anketin Yapıldığı Yer * Eğitim Durumunuz
Eğitim Durumunuz
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuryazar
değil
mezunu
mezunu
mezunu
mezunu
Antalya
1
1
1
12
13
26

Toplam
54

Katılımcıların eğitim durumları açısından ele alındığında Antalya ilinde lise mezunu sayısı,
diğer eğitim gruplarına göre sayıca daha fazladır. Ardından üniversite ve ortaokul mezunu Ahıska
Türkleri gelmekte, 1 kişi ise ilkokul mezunu olduğunu ifade etmektedir. Okuryazar olmayan
yalnızca 1 kişi çalışmaya katılmış, kendisine yardımcı olunarak anket formunu doldurması
sağlanmıştır. 58 Ahıska Türkü’nden 4’ü ise eğitim durumlarına ilişkin herhangi bir bilgi
paylaşmamışlardır.
Katılımcıların doğum yerleri hakkında bilgiler;
Tablo5: Anketin Yapıldığı Yer * Doğum yeriniz (ülke)
Doğum yeriniz
Toplam
Özbekistan Kazakistan Kırgızistan Gürcistan
Antalya
8
6
1
58
43

58 katılımcının doğum yerlerine ilişkin bilgiler göz önünde bulundurulduğunda
Kazakistan’ın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Katılımcılar arasından 43 kişi Kazakistan; 8 kişi
Özbekistan; 6 kişi Kırgızistan ve 1 kişi de Gürcistan doğumludur.
2.2. Ahıska Türklerinde Göç ve Kimlik Algısı
Çalışmada Ahıska Türklerinin kimlik algılarını tespit edebilmek için öncelikle kendilerini
tanımlama biçimlerine ilişkin çoktan seçmeli bir soru yöneltilecek, ardından belirlenen bazı
değişkenlerle bu tanımlama ve aynı zamanda algıla(t)ma biçimlerinin ilişkisi ortaya konmaya
çalışılacaktır. Analizin bu kısmında kullanılacak değişkenler; Ahıska Türklerinin Türkiye’ye
hangi ülkelerden göç ettikleri ve gelecekte yaşamak istedikleri ülkelere ait sorulardan
oluşmaktadır. Bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda bir önceki bölümde belirtilen
demografik verilerle birlikte çeşitli karşılaştırmalar ve analizler yapılacaktır.
Göç ve kimlik arasındaki ilişki, Ahıska Türklerinde yoğun olarak yaşanan göç etme
sürecinin dinamik yapısından bağımsız olarak ele alınamaz. Farklı ülkelerde doğup büyümüş,
ülkeden ülkeye göç etmiş ve çeşitli sosyo-kültürel ortamlarda yaşamak durumunda kalmış Ahıska
Türkleri, tüm bunlardan yola çıkarak kendilerini nasıl tanımlamakta ve dolayısıyla kendilerini
nereye ait hissetmektedirler?
Araştırmanın temel sorusu, Ahıska Türklerinin varlıklarını ortaya koyarken kendi kimlik
yapılarını nasıl algıladıkları, nasıl tanımladıkları ve hangi kavramlar aracılığıyla ifade etmeyi
tercih ettikleridir. Konuya ilişkin sorulan soru ve seçenekler ise şunlardır:
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*Kendinizi nasıl tanımladığınızı size uygun seçenekle belirtiniz? (Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz)
( ) Türk olarak tanımlıyorum. ( ) Müslüman olarak tanımlıyorum. ( ) Ahıska Türkü olarak
tanımlıyorum. ( ) Müslüman Türk olarak tanımlıyorum. ( ) Bu tür tanımlamalara gerek
duymuyorum. ( ) ………………………olarak tanımlıyorum.
Yukarıdaki seçenekler arasında kavramsal açıdan bir karmaşa görünse de doğrudan ve
dolaylı olarak pek çok açıdan Ahıska Türklerinin kimlik ve aidiyet algılarına ilişkin tespitler
yapılabilmesini mümkün kılacak bir ölçeklendirme yapılmıştır. Kimlik oluşumunda vurgulanan
değer unsuru, bu soru çerçevesinde dini değerler ve etnik kökene ilişkin değerler çerçevesinde
düşünerek seçeneklere aktarılmıştır.
Dini tutumlarıyla ilgili kendilerini Müslüman, etnik yapılarına ilişkin ise Türk ya da Ahıska
Türkü olarak ifade edebilmelerinin yanı sıra her iki unsuru da içerisinde barındıran seçeneklere
yer verilmiştir. Ayrıca kendilerine açık uçlu bir seçenek de sunularak konuya ilişkin (varsa) farklı
görüşlerini veya öngörülemeyen bir kimliksel değer yargılarını rahatlıkla paylaşabilmeleri
sağlanmıştır.
Saha çalışması kapsamında Ahıska Türklerine mensup oldukları dine dair soru yöneltilerek
(cevaplamaları zorunlu tutulmamakla birlikte) bir önceki soruyla ilişki kurmaları amaçlanmıştır.
Aynı zamanda pilot çalışmalardan yola çıkılarak Müslüman olmaları ön kabulünden hareketle
Türkiye’deki kimlik dönüşümlerinde İslam dininin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
Hangi dine mensupsunuz?
Sayı Yüzde (%)
Tablo6
İslam
49
84,5
Boş bırakılan 9
15,5
58
100,0
Toplam

Tablo6 göstermektedir ki çalışmaya katılan 58 Ahıska Türkü arasından 49’u dinlerini İslam
dini olarak ifade etmiş, diğer 9 Ahıska Türkü ise bu soruya cevap vermek istememiştir. Bu veriden
yola çıkarak kendilerini tanımlama biçimleri hakkında da şu bilgilere ulaşılmaktadır:
2.2.1.

Kendilerini Tanımlama Biçimleri ve Demografik Verileri Arasındaki İlişki
Tablo7: Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Kişi sayısı Yüzde (%)
Türk olarak
1
1,7
Ahıska Türkü
20
34,5
Müslüman Türk
4
6,9
Türk/Müslüman olarak
2
3,4
Türk/Ahıska Türkü olarak
4
6,9
Türk/Müslüman Türk olarak
1
1,7
Müslüman/Ahıska Türkü olarak
4
6,9
Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
8
13,8
Türk/Müslüman/Ahıska Türkü olarak
4
6,9
Türk/Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
1
1,7
Müslüman/Ahıska Türkü/Müslüman Türk
2
3,4
Hepsi (ilk 4 şık)
7
12,1
58
100,0
Toplam

Kendilerini tanımlama biçimlerinde tek başına en fazla tercih edilen seçenek, ‘Ahıska
Türkü’ ifadesidir. Bilindiği gibi Ahıska, Ahıska Türklerinin ata yurtlarına atıfla geldikleri
coğrafyayı yansıtan bir kavramdır. Bu durum, Ahıska Türklerinin Türklük algılarının her şeyden
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önce ata yurtlarına dayandığının ve Ahıska’ya verilen değerin etnik kimliklerinin
biçimlenmesinde en önemli faktörlerden biri olduğunun göstergesidir.
Seçenekler arasında yalnızca ‘Müslüman’ olarak kendini tanımlayan Ahıska Türkünün yer
almaması dikkat çekicidir. Burada üzerinde durulması gereken Ahıska Türklerinin kimlik
algılarında ve kimlik tanımlamalarında yalnızca dinin tek başına anlam ifade etmediği; aksine
kimliksel yapılarında çoğunlukla din ve etnik kimlik vurgusunu birlikte taşıdıkları/taşımayı tercih
ettikleridir.
İlk dört seçeneğin tümünü işaretleyen 7 Ahıska Türkü bulunmaktadır. Bu kişilerin
kendilerini tanımlama biçimleri açısından Türk olmaları, Ahıska Türkü olmaları, Müslüman
olmaları ve Müslüman Türk olmaları eş değerdedir ve katılımcı, bu seçenekleri en azından kendi
algısı ve tanımlama biçimi açısından birbirlerinden ayırt etmemektedir. Diğer tercihler arasında
da Türklük vurgusu, çoğunlukla Müslümanlık vurgusu ile birlikte değerlendirilmiş; Türklük
vurgusunu (Türk, Ahıska Türkü seçenekleri) tek başına ya ikisini birlikte tercih eden 25 kişi
dışında yer alan 33 Ahıska Türkü de kimliklerini tanımlarken Müslümanlığı mutlaka farklı
kavramlarla birlikte ifade etmeyi tercih etmiştir.
Konuyla ilgili yaş grupları bazında kendini tanımlama biçimlerine ilişkin aşağıdaki
tablonun aktarılması, iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından önemlidir:
Yaşınız
Toplam
18-30 arası 31-50 arası 50 üzeri
0
1
Türk olarak
0
1
4
20
Ahıska Türkü
10
6
3
4
Müslüman Türk
0
1
0
2
Türk/Müslüman olarak
2
0
0
4
Türk/Ahıska Türkü olarak
2
2
0
1
Türk/Müslüman Türk olarak
0
1
0
4
Müslüman/Ahıska Türkü olarak
3
1
2
8
Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
2
4
0
4
Türk/Müslüman/Ahıska Türkü olarak
4
0
0
1
Türk/Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
0
1
0
2
Müslüman/Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
0
2
0
7
Hepsi (ilk 4 şık)
4
3
9
58
27
22
Toplam
Tablo 8

Tablodan da görüleceği üzere çoğunlukla tek başına ‘Ahıska Türkü’ ifadesini tercih eden
grup, 18-30 yaş grubudur. Bu tercih, genç neslin kimlik algısı açısından Ahıska’ya verdikleri
önemin de bir göstergesidir. 18-30 yaş grubunun diğer tüm tercihlerinde (2 Ahıska Türkünün
Türk-Ahıska Türkü seçeneklerini birlikte tercih etmesi dışında) 15 Ahıska Türkü, din ile etnik
kökenlerini ayırt etmeksizin kendi kimliklerinde ifade etmeyi tercih etmektedirler. Ayrıca her üç
yaş grubunda da en çok tercih edilen tanımlama biçimi iki seçenekten oluşmuştur; Ahıska Türkü
/ Ahıska Türkü-Müslüman Türk. Hepsini (ilk 4 tercihi) işaretleyen 7 Ahıska Türkü
bulunmaktadır. 7 kişiden oluşmasına rağmen bu grubun tercih yaklaşımının iki farklı şekilde
yorumlanabileceği ifade edilmelidir; daha önce de belirtildiği gibi bu kişiler ya kesin sınırlarla
Türk/Müslüman/Ahıska Türkü ve Müslüman Türk ifadelerini birbirlerinden ayırt etmeksizin
kimliklerinde taşımakta ya da tek başlarına bu tanımlamaların varlığından rahatsız olmaktadırlar.
Ancak her iki durumunda da din ve etnik kimlik, kimlik dönüşümünün ayrılmaz bir parçası olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Katılımcıların cinsiyetlerine göre kendini tanımlama biçimlerine ilişkin tablo;
Cinsiyetiniz
Toplam
Erkek Kadın
Türk olarak
0
1
1
Ahıska Türkü
9
11
20
Müslüman Türk
3
1
4
Türk/Müslüman olarak
1
1
2
Türk/Ahıska Türkü olarak
2
2
4
Türk/Müslüman Türk olarak
1
0
1
Müslüman/Ahıska Türkü olarak
1
3
4
Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
4
4
8
Türk/Müslüman/Ahıska Türkü olarak
0
4
4
Türk/Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
1
0
1
Müslüman/Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
1
1
2
Hepsi (ilk 4 şık)
4
3
7
27
31
58
Toplam
Tablo 9

Cinsiyetleri ve kendilerini tanımlama biçimleri arasındaki ilişkide en fazla tercih edilen
Ahıska Türkü ifadesinin 11 kadın ve 9 erkek tarafından cevaplandığı görülmektedir. Erkekler ve
kadınların genel dağılımında cinsiyete göre belirgin farklılıklar ortaya çıkmamakla birlikte her iki
grubun da kendini yalnızca Müslüman olarak ifade etmediğini; kimlik algılarında Türk, Ahıska
Türkü, Müslüman, Müslüman Türk ifadelerinin kadın veya erkek olmalarına bakılmaksızın çeşitli
alternatiflerde tercih edildiğini belirtmek gerekir.
Katılımcıların medeni hallerine göre kendini tanımlama biçimlerine bakıldığında ise
aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır;
Medeni Durumunuz
Toplam
Bekar Evli Dul
Türk olarak
1
0
0
1
Ahıska Türkü
9
10
1
20
Müslüman Türk
0
3
1
4
Türk/Müslüman olarak
2
0
0
2
Türk/Ahıska Türkü olarak
1
3
0
4
Türk/Müslüman Türk olarak
0
1
0
1
Müslüman/Ahıska Türkü olarak
3
1
0
4
Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
2
5
1
8
Türk/Müslüman/Ahıska Türkü olarak
2
2
0
4
Türk/Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
0
1
0
1
Müslüman/Ahıska Türkü/Müslüman Türk olarak
0
2
0
2
Hepsi (ilk 4 şık)
4
3
0
7
24
31
3
58
Toplam
Tablo 10

Katılımcıların medeni durumları ele alındığında kendilerini tanımlamada yalnızca Ahıska
Türkü ifadesini tercih edilen katılımcıların 9’unun bekar, 10’unun evli ve 1’inin ise dul Ahıska
Türkünden oluştuğunu; dul olan 3 kişinin Ahıska Türkü, Müslüman Türk ve Ahıska
Türkü/Müslüman Türk seçeneklerini işaretleyerek mutlaka Türklüğe vurgu yapan seçenekleri
işaretlediklerini görmekteyiz. Diğer seçenekler arasında da bir önceki tabloya benzer çok çeşitli
tercihlerden oluşan bir dağılım söz konusudur.
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Katılımcıların eğitim durumlarına göre kendini tanımlama biçimlerine baktığımızda;
Eğitim Durumunuz
Tablo 11
Türk olarak
Ahıska Türkü
Müslüman Türk
Türk/Müslüman olarak
Türk/Ahıska Türkü olarak
Türk/Müslüman Türk olarak
Müslüman/Ahıska Türkü olarak
Ahıska Türkü/Müslüman Türk
olarak
Türk/Müslüman/Ahıska Türkü
olarak
Türk/Ahıska Türkü/Müslüman
Türk olarak
Müslüman/Ahıska
Türkü/Müslüman Türk olarak
Hepsi (ilk 4 şık)
Toplam

Okur
yazar
değil
0
0
0
0
0
0
1

Okur
yazar

İlkokul Ortaokul
Lise
Üniversite Toplam
mezunu mezunu mezunu mezunu

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
4
0
0
2
0
0

0
12
4
1
1
1
0

1
4
0
0
1
0
0

1
20
4
1
4
1
1

0

0

1

4

2

1

8

0

0

0

0

2

2

4

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

2

0
1

1
1

0
1

1
12

3
26

2
13

7
54

Eğitim durumuna ilişkin bilgi paylaşan 54 Ahıska Türkü arasından yalnızca 1 katılımcı,
okuryazar değildir ve kendisini hem Müslüman hem de Ahıska Türkü olarak tanımlamaktadır.
Okuryazar olmayan ve ilkokul mezunu olan 1’er kişi dışındaki tüm eğitim gruplarından
katılımcıların ilk dört seçeneği işaretlemiştir.
Anket katılımın fazla olduğu lise mezunu grubunda aynı zamanda tek başına Ahıska Türkü
seçeneğini işaretleyenler sayıca en fazla olan kesimi oluşturmaktadır. Bununla birlikte farklı
alternatifleri işaretlemeleri bakımında lise mezunu grubunun, diğer gruplara göre daha çeşitli
değer yargılarına sahip oldukları söylenebilir. Ancak genel anlamda eğitim durumlarına göre
katılımcıların tercihleri ele alındığında dikkat çeken bir tanımlama eğilimi bulunmadığı
gözlemlenmektedir.
2.2.2.
Göç Edilen Ülke ve Bundan Sonraki Yaşamlarını Nerede Sürdürmek
İstedikleri Arasındaki İlişki
Katılımcıların genel durumunu analiz etmek açısından analizin ikinci kısmında Ahıska
Türklerinin Türkiye’ye geldikleri ülkeler ve yaşamlarını sürdürmek istedikleri ülkeler arasındaki
ilişki ortaya konacaktır. Bu analiz, genel analizlerin birinci bölümünde yer alan kimlik
tanımlamalarındaki Türklük vurgusuna atıf yapmamızı sağlamakta ve aynı zamanda Ahıska
Türklerinin geleceğe yönelik göç potansiyelleri hakkında da ipuçları vermektedir.
İlk olarak gelecekte yaşamak istedikleri ülkelere dair Ahıska Türklerine yöneltilen çoktan
seçmeli soruya göz atmak gerekir:
*Bundan sonraki yaşamınızı hangi ülkede sürdürmek istersiniz?
( ) Gürcistan ( ) Rusya ( ) ABD ( ) Türkiye ( ) Kazakistan
( ) Özbekistan ( ) Kırgızistan ( ) Azerbaycan ( ) Diğer……………
Yukarıdaki soruda Türkiye’den Gürcistan’a, Azerbaycan’dan ABD’ye geçmişte ve
günümüzde Ahıska Türkü varlığına sahip olan çeşitli ülkelere çoktan seçmeli olarak yer
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verilmiştir. ‘Diğer’ seçeneğinin de soruya eklenmesi, aşağıdaki tabloda da yer alan İsviçre
cevabının alınmasını sağlamış, küçük de olsa çalışmaya bir zenginlik kazandırmıştır.
Türkiye’ye nereden göç ettiniz ÜLKE * Bundan sonraki yaşamınızı hangi ülkede
sürdürmek istersiniz?
Bundan sonraki yaşamınızı hangi ülkede sürdürmek
istersiniz?
Toplam
Tablo12
Türkiye,
Türkiye Kazakistan İsviçre Rusya-Türkiye
Kazakistan
Azerbaycan
0
0
0
0
5
5
2
1
0
2
39
44
Nereden Kazakistan
göç
Kırgızistan
4
0
0
1
0
5
ettiniz? Rusya
1
0
0
0
0
1
Özbekistan
0
0
0
0
2
2
51
2
1
1
2
Toplam
57

Yukarıdaki tablo çerçevesinde Türkiye’ye geldikleri ülkelere dair bilgi paylaşan 57 Ahıska
Türkü arasında Türkiye’ye en fazla göç edilen ülkenin Kazakistan olduğunu görmekteyiz.
Kazakistan’dan göç eden 44 Ahıska Türkü arasından nitelikli çoğunluğu (39 Ahıska Türkü),
Türkiye’yi ileride yaşamak istedikleri ülke olarak görmekte; Kazakistan’dan Türkiye’ye göç
edenler arasında yalnızca 2 kişi, doğdukları Kazakistan’da gelecekte de yaşamak istediklerini
ifade etmişlerdir. Diğer yandan bu grupta yer alan diğer 2 Ahıska Türkü ise ‘Türkiye ya da
Kazakistan’ tercihlerini birlikte işaretleyerek bir anlamda Türkiye’nin de gelecek planlarında
mutlaka yer aldığına vurgu yapmaktadırlar.
Özbekistan’dan göç eden 2 kişi ve Azerbaycan’dan göç eden 5 kişi ise yalnızca Türkiye’de
yaşamak istediklerine dair bilgi paylaşmışlardır. Genel anlamda seçenekler arasında Türkiye, ilk
tercih edilen ülke olmakla birlikte Avrupa ülkeleri arasından yalnızca İsviçre’de yaşamayı tercih
eden 1 Ahıska Türkü bulunduğunu görmekteyiz. İsviçre, saha çalışması kapsamında alınan
cevaplar arasında yer alan tek Avrupa ülkesidir. Çalışmanın 2.bölümünde ifade edildiği gibi
Ahıska Türklerinin, farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşayan diğer Ahıska Türkleriyle sürekli
iletişim halinde bulunduğu ya da onları etkilediği düşünüldüğünde İsviçre cevabı daha net
anlaşılabilecektir.
Bir önceki analizde yalnızca ‘Türk’ değil de ‘Ahıska Türkü’ ifadesinde yoğunlaşan
tercihler açısından son analiz ele alındığında Ahıska Türkleri için önemli olanın Türklük vurgusu
taşıyan ve gelecekte de kendilerini temsil edebilecek bir Türk Devleti altında yaşama istekleridir.
‘Ahıska Türkü’ ifadesinin kullanımı, ileride yaşanmak istenen ülkenin Ahıska coğrafyasında yer
almasından (yani günümüzde Gürcistan’dan) ziyade ilk tercih edilen ülkenin Türkiye olduğunu
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla kimlik tanımlamalarındaki bu değerlendirme, yalnızca ata
yurduna atıfla bir etnik adlandırma olup oraya geri dönmek gibi bir talebi içermemektedir.
Nitekim Ahıska topraklarının içinde olduğu Gürcistan, seçenekler arasında yer almasına rağmen
bu seçeneği işaretleyen Ahıska Türkü yoktur. Benzer şekilde ABD, Azerbaycan, Özbekistan,
Kazakistan ve Kırgızistan’ın da seçenekler arasında sunulmasına rağmen çalışmaya katılan ve bu
soruya cevap veren 57 Ahıska Türkü tarafından ileride yaşamak istedikleri ülkeler arasında tercih
edilmediği görülmektedir.
Katılımcıların Türkiye tercihlerinin yoğunlukta olması birçok sebepten kaynaklanabilir,
bunun nedenlerini araştırmak ayrı bir çalışma konusu yapılacak kadar geniş kapsamlıdır. Ancak
şu aşamada Türkiye, her şeyden önce Ahıska Türkleri için geçmişteki tarihi ve kültürel bağlara
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sahip eski Osmanlı topraklarıyla aralarında bir bağ kurmalarını sağlamakta ve önceki analizlerde
de görüleceği gibi hem Müslüman hem Türk etnik kimliği üzerinden Ahıska Türklerinin
Türkiye’ye uyumunu kolaylaştırabilmektedir.
Çalışmaya katılan Ahıska Türklerinin Türkiye’de yaşamlarını sürdürmeye yönelik
tutumlarının ilişkilendirildiği bir diğer değişken ise Türkiye’de bulundukları zaman dilimleridir.
Bu durumun geleceğe dair planlarına yön verebileceğinden hareketle geçen zaman zarfında
toplumla uyum içerisinde olma ya da olamama hali, kuşkusuz Ahıska Türklerinin göç
tercihlerinde belirleyici rol oynayabilmektedir.
Bundan sonraki yaşamınızı hangi ülkede sürdürmek istersiniz?
Toplam
Türkiye,
Türkiye,
Türkiye
Kazakistan
İsviçre
Rusya
Kazakistan
0-1 yıl
3
1
0
0
1
5
2-5 yıl
17
0
0
0
1
18
6-10 yıl
7
1
0
0
0
8
11-15 yıl
5
0
0
0
0
5
16-20 yıl
20
0
1
1
0
22
Toplam
52
2
1
1
2
58
Tablo 13

Yukarıdaki tabloya bakıldığında 58 Ahıska Türkü arasında yalnızca Türkiye ya da içinde
Türkiye’nin de yer aldığı çeşitli seçenekleri işaretleyen 55 Ahıska Türkü bulunmaktadır. Bu
cevaplar arasında 20 tanesi, 16-20 yıl arasında Türkiye’de yaşamakta olan Ahıska Türklerine
aittir. Bu zaman diliminde tek başına Türkiye tercihi yoğun olarak bulunmakla birlikte 1 İsviçre
cevabının da aynı grupta yer aldığı görülmektedir.
Türkiye tercihleri üzerine yoğunlaşırsak ikinci yoğunluğun 2-5 yıllık bir zaman diliminden
bu yana Türkiye’de yaşamakta olan Ahıska Türkleri arasında olduğunu görmekteyiz. Ancak genel
anlamda bakıldığında Türkiye tercihleri arasında Türkiye’de bulunulan zaman dilimi açısından
belirgin bir farklılığın bulunmadığı ifade edilebilir.
Gelecekleri olası göç rotaları ile Türkiye’de geçirilen zaman göz önünde
bulundurulduğunda iki değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmektedir. Bu
konuda daha somut bir sonuç elde edebilmek adına yaş gruplarıyla ileride yaşamak istenilen
ülkeler arasında bir ilişki olup olmadığına bakıldığında ise aşağıdaki sonuçlara varılmaktadır;
Tablo 14
18-30yaş
31-50yaş
50 üzeri
Toplam

Yaşınız * Bundan sonraki yaşamınızı hangi ülkede sürdürmek istersiniz?
Toplam
Türkiye Kazakistan İsviçre Türkiye-Rusya
Türkiye-Kazakistan
24
2
0
0
1
27
19
0
0
1
2
22
9
0
0
0
0
9
52
2
1
1
2
58

Yukarıdaki tabloda tüm yaş gruplarında en belirgin ve öne çıkan tercihin Türkiye’den yana
olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Katılımcılar arasında İsviçre cevabını vererek farklı bir profil
sergileyen katılımcının 18-30 yaş grubunda yer alması, genç neslin farklı düşüncelere sahip
olabileceğinin kanıtı olarak ele alınabilir.
İkili cevaplar arasında ortak olarak tercih edilen Türkiye/Rusya ve Türkiye/Kazakistan
seçenekleri ise orta yaş grubu tarafından tercih edilmiştir. Bu konuda orta yaş grubunun daha
ılımlı bir tercih eğilimi gösterdiğini (Türkiye ile birlikte değerlendirdikleri bir ikinci alternatif
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ülke düşüncesi açısından) ancak yine de tek başına Türkiye’de yaşamayı yoğun olarak tercih
ettiklerini görmekteyiz. Bununla birlikte 50 yaşın üzerindeki Ahıska Türklerinin yalnızca
Türkiye’de yaşamak istediklerini ve tam anlamıyla kendilerini Türkiye’ye ait hissettiklerini, bu
bağlamda tek tip bir tercih alternatifine sahip olduklarını ifade etmek mümkündür.
Sonuç
Ahıska Türkleri, her ne kadar coğrafi bir adlandırmadan yola çıkarak bireysel kimliklerini
tanımlamada Ahıska Türkü ifadesini tercih ediyor olsalar da; bu durumun aslında yalnızca manevi
olarak ata yurduna atıf yapan bir anlam taşıdığını ve daha çok tarihi-kültürel değerlere vurgu
yapma amacıyla kullanıldığını belirtmek gerekir. Kimlik tanımlamalarında ‘Ahıska Türkü’
ifadesi yoğun olarak tercih edilmekle birlikte asıl olarak Türklük üzerinden benimsenen bir anlam
taşımaktadır. Çünkü Ahıska Türkleri için önemli olan kendilerini Türk olarak ifade edebilecekleri
bir Türk devletinin bayrağı altında yaşama isteğidir. Geleceğe yönelik tercihlerinde Türkiye’nin
ilk tercih olması da bu durumun bir yansımasıdır.
Ahıska Türklerinin kendilerini ifade etme biçimlerinde din ve soy yani etnik köken
unsurlarının oldukça önemli olduğunu, anket sorularına verilen cevaplar doğrultusunda
görmekteyiz. Tek başına dini değerlerin kimlik tanımlamalarında kullanılmadığını; ‘Müslümanlık
ve Türklük’ şemsiyesi altında Ahıska Türkü kavramsallaştırmasının Ahıska Türklerinin genelinde
yaygın olarak tercih edilen kimlik tanımlama ve algılama biçimi olduğunu, dolayısıyla her iki
unsurun birlikte, adeta birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak ele alındığını ve o şekilde dile
getirildiğini belirtmek gerekir.
Çalışma kapsamında göçle gelinen ülkeler ve ileride göç etme potansiyeline yönelik
eğilimler arasındaki ilişkiyi görebilmek adına Ahıska Türklerine birtakım sorular yöneltilmiştir.
Bu sorular, yaş değişkeni üzerinde dikkate değer karşılaştırmalar yapabilmemizi mümkün
kılmıştır. Yaşa bağlı olarak kimlik tanımlamaları ve tercihler açısından anlamlı ilişkiler
kurulmuştur. Demografik veriler açısından en belirgin ve etkileyici faktörün yaş olması, saha
çalışmasında belirleyici olmuştur. Her yaş grubunda ‘Ahıska Türkü’ ifadesi yoğun olarak tercih
edilmekle birlikte 18-30 yaş grubunda bu tanımlamanın daha fazla tercih edildiği görülmektedir.
Ancak Türkiye’ye gelinen ülke ne olursa olsun ileride yaşanmak istenen ülkenin Türkiye olduğu
gerçeği yaşa bağlı olarak bir değişkenlik göstermemektedir. Diğer yandan Türkiye’de geçirilen
zamanın, Ahıska Türklerinin gelecekte yaşamak istedikleri ülke tercihinde ya da bu tercihin
yoğun olarak Türkiye olarak belirtilmesinde doğrudan etkili olmadığı da belirtilmelidir.
Cinsiyet ve medeni duruma ilişkin verilerle kurulan ilişkiler kendilerini tanımlama
biçimleri açısından belirgin olmayan, çok çeşitli bir dağılım sonucunu yaratmıştır. Eğitim düzeyi
açısından ele alındığında ise yalnızca ‘Ahıska Türkü’ ifadesini işaretleyenlerin neredeyse tüm
düzeylerdeki kimlik tanımlamalarında çoğunlukta olduğunu vurgulamak gerekir.
50 yaş üzeri tüm katılımcılarda Ahıska’ya dönmekten ziyade Türkiye’de yaşamayı tercih
etme yönündeki eğilim, tüm Ahıska Türklerine genellenemeyecek olsa dahi çalışmanın bu
aşamasındaki 58 Ahıska Türkü açısından bir değerlendirme yapabilmemize olanak tanımıştır.
Göç edilen ülkeler ve ileride yaşamak istenen ülkeler açısından düşünüldüğünde İsviçre
dışında herhangi bir Avrupa ülkesinin veya ABD ya da Gürcistan’ın tercih edilmemesi,
Türkiye’nin Ahıska Türkleri üzerindeki olumlu etkilerinin ve aynı zamanda kimliklerini
koruyabilecekleri sosyal ve kültürel bir ortamın varlığına dair inançlarının da bir göstergesi olarak
değerlendirilebilmektedir.
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AHISKA TÜRKÜ KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZIN KİMLİK ALGISI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ŞAVŞAT ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON THE PERCEPTION OF IDENTITY OF THE CITIZENS OF
AHISKA TURKS: EXAMPLE OF THE ŞAVŞAT
Fatih ORHAN
Yunus AKALTUN
Mustafa ŞAHİN
Özet
Göçlerin akademik çalışmalara konu olan birçok boyutu olmakla birlikte, en önemlilerinden biri de,
göç edilen yerlerdeki insanlarla uyum süreci ve kendi kültürel benliğini muhafaza etme düzeyidir. Özellikle
bir arada yaşama süreci uzadıkça, ortama adaptasyon artmakta, kültürel özelliklerde yeni bir sentez ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışmamızda da, 93 Harbi esnasında Ahıska’dan Şavşat’a göç etmiş olan Ahıska
Türklerinin bu bölgeye entegrasyonu ile aradan geçen uzun zaman sürecinde kimliklerine ve kültürel
öğelerine ne derece sahip çıktıkları araştırılmıştır.
Çalışmada büyük oranda nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda 28 sorudan oluşan
bir anket formu hazırlanmış ve bu anket Şavşat’ta yaşayan ve genel olarak Ahıska Türkü kökenli olduğu
düşünülen 72 kişiye uygulanmıştır. Bununla birlikte, konuya ilgisi olan bazı kişilerle de derinlemesine
mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu durumda çalışmada nitel yöntemlere de başvurulduğu söylenebilir.
Çalışmanın son aşamasında elde edilen bilgiler, SSPS 20 programı ile analiz edilmiş ve ortaya çıkan
sonuçlar üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Şavşat, göç, uyum, kimlik algısı.
Abstract
Along with being many aspects of migrations that are subject to academic work, One of the most
important is the process of harmonization with the people in the places of migration and the level of
preserving their cultural identity. Especially as cohabitation time lengthens, adaptation to environment
increases and a new synthesis emerges in cultural properties. In this work, the integration of the Ahıska
Turks, who had migrated from Ahiska to Şavşat during the 93rd War, was investigated. we have also
researched to what extent they have preserved their identities and cultural items over the long period of
time.
Quantitative research methods have been widely used in the study. In this context, a questionnaire
consisting of 28 questions was prepared and applied to 72 people living in Şavşat and generally thought to
be of Ahıska Turku origin. However, some people who are interested in the subject were also carried out
detailed interviews. So, it can be said that qualitative methods are applied in the study.
The information obtained at the end of the study was analyzed with the SPSS 20 program and
assessments were made on the results emerging.
Key Words: Ahıska Turks, Şavşat, migration, harmonization, perception of identity.

1. Giriş
Birçok araştırmacı Ahıska Türklerinin kökeninin Kıpçaklara dayandığını ifade etmektedir.
(Zeyrek, 2001, s.7; Aydıngün, A. ve Aydıngün İ., 2014, s.36; Akpınar, 2016, s.331). Ahıska Türkü
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ifadesi de etnik bir sınıflamaya dayalı olarak belirlenmiş bir isim değil, coğrafi bir adlandırmadır.
Nitekim söz konusu milletin uzun yıllar boyunca yaşadıkları ve günümüzde Gürcistan sınırları
içerisinde kalan bölgeye Ahıska adı verilmektedir. Ahıska bölgesi, Gürcistan’ın güneyinde
ülkemiz sınırında yer almakta olup, Ardahan ili ile komşudur. Ahıska, günümüz Gürcistan idari
sınıflamasında Samtshe-Cavaheti bölgesi olarak adlandırılmıştır. Bu bölge içerisinde Adigön,
Ahıska, Aspindza, Ahilkelek ve Ninotsiminda adında 5 ilçe ve yaklaşık 250 köy yerleşmesi
bulunmaktadır (Şekil 1). Bu bölgenin tarihteki adı Meskhetia (Demiray, 2012, 877) olduğu için,
özellikle yabancı literatürde Ahıska Türkleri, Mesket Türkleri olarak da geçmektedir (Pentikainen
& Trier, 2004; Ranard, 2006; Modebadze, 2009).

Şekil 1: Şavşat ilçesi ile Ahıska Bölgesinin lokasyon haritası.

Ahıska bölgesi uzun yıllar Osmanlı hâkimiyetinde Türk yurdu olarak kaldıktan sonra, 1828
yılında Ruslar tarafından işgal edilmiş (Akbulut, 2002: s.155) ve 1829 yılında imzalanan Edirne
Anlaşması ile savaş tazminatı olarak Rusya’ya bırakılmıştır (Turan, 1951: s.136-137). Bu işgal
ve sonrasında gelen baskılar, Ahıska Türklerinin daha sonra bir türlü son bulmayacak göçlerinin
başlangıcını oluşturmuş ve bölge halkının bir kısmı Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır
(Zeyrek, 2008, s.6; Demiray, 2012, 879). Bu tarihten sonra Ahıska’yı geri kazanma çabaları
olmuşsa da başarılı olunamamıştır (Zeyrek, 2001, s.20-21). 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının
(93 harbi) da kaybedilmesi ve savaş tazminatı olarak Kars, Ardahan ve Batum’un Ruslara
bırakılması (Dayı, 1997, s.2) sonucunda, Kafkaslardan Anadolu’ya yoğun göç yaşanmıştır
(Aydıngün, A. ve Aydıngün İ., 2014, s.39). Göç edenler arasında Ahıska Türkleri de vardır
(Günay, 2012, s.127).
Bahsi geçen işgal ve baskılara rağmen, Ahıska bölgesinde kalan Ahıska Türkleri de, 1944
yılında Stalin tarafından Orta Asya ve Sibirya’ya sürgün edilmiştir (Enders Wimbush, & Wixman,
1975, 320; Ranard, 2006: s.6-8; Modebadze, 2009: s.115-118; Demiray, 2012: s.880-881). Bu
sürgün esnasında birçoğu hayatını kaybetmiş (Aydıngün, A. ve Aydıngün İ., 2014, s.47) olmakla
birlikte, başta Özbekistan olmak üzere, bölgedeki ülkelere dağılmışlardır (Zeyrek, 2001, s.45;
Pentikainen & Trier, 2004, s.11; Sağır, 2012: s.382). Özbekistan’da yaklaşık 45 yıl boyunca huzur
içerisinde yaşıyor iken, 1989 yılında gerçekleşen Fergana olayları nedeniyle bir kez daha göçe
zorlanmışlardır (Avşar ve Tunçalp, 1994: 26-29; Seferov ve Akış, 2008, s.401; Aydıngün, A. ve
Aydıngün İ., 2014, s.60-61). O dönemde Ukrayna, Rusya (Modebadze, 2009: s.117-118; Şahin,
2014: s.1-2) ve ABD’ye (Aslan, 2015, s.62) göç edenler olduğu gibi, yine Anadolu’ya gelenler
de olmuştur (Mirkhanova, 2006, s.33; Alım vd., 2006, s.303). Ahıska Türklerinin ülkemize
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yönelik son göçleri ise, Ukrayna’dan olmuştur. Bu ülkede 2014 yılında başlayan ve Rus
ayrılıkçılarla yaşanan iç çatışmalar nedeniyle, genellikle Donetsk bölgesinde yer alan Ahıska
Türklerinin bir kısmı iskânlı göç kapsamında ülkemize getirilmiştir (Orhan ve Coşkun, 2016,
s.43; Akpınar, 2016, s.336). Geride kalanların getirilme süreci de hâlâ devam etmektedir. Büyük
çoğunluğu Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilecek olan (yaklaşık 300 kişi de Bitlis’in Ahlat
ilçesine yerleştirilmiştir) Ahıska Türklerinin sayısının toplamda 3-4 bin kişiye ulaşacağı tahmin
edilmektedir.
Günümüzde ülkemizde yaşayan Ahıska Türkü sayısı ile ilgili kesin ve resmi bir veri
olmamakla birlikte, çeşitli kaynaklarda 25 bin ile 190 bin arasında çeşitli rakamlar telaffuz
edilmektedir. Ülkemizdeki Ahıska Türkleri 20’ye yakın kentte yoğun bir şekilde bulunmakla
birlikte, büyük çoğunluğunu Ahıska’nın Rusya’ya bırakıldığı 1921 yılında Artvin ve Ardahan’a
gelenlerin oluşturduğu ifade edilmektedir (Özözen Kahraman ve İbrahimov, 2013, s.84). Bahsi
geçen dönemde ve öncesinde Ahıska Türklerinin göç ederek yerleştiği yerlerden biri de, Artvin’in
Şavşat ilçesi olmuştur. Nitekim birçok kaynakta bu bölgede yaşayanların Ahıska Türkleri ile aynı
kökten geldikleri (Kurat, 1992, 83-84; Akpınar, 2016, s.331) ve soylarının Kıpçaklara dayandığı
ifade edilmiştir. Konuyu antropolojik açıdan ele alan bir çalışmada da, Şavşat’a bağlı
Yavuzköy’deki kültürel öğelerin büyük oranda Ahıska bölgesi ile benzeştiği ifade edilmiştir
(Akkoyun, 2009, s.295).
Şavşat ilçesi, Artvin ilinin kuzeydoğusunda yer alan ve Ardahan ili ile komşu olan ilçesidir.
Kuzeyinde Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti, batı ve güneybatısında Artvin iline bağlı
Merkez, Borçka ve Ardanuç ilçeleri yer alırken; doğu ve güneydoğudan Ardahan iline bağlı
Merkez, Hanak ve Posof ilçeleri ile çevrilidir (Şekil 1). Şavşat ile Ahıska ilçeleri arasında kuş
uçuşu olarak yaklaşık 68 km varken; karayolunun Ardahan Merkez ilçe üzerinden Posof’a ve
oradan da Türkgözü sınır kapısından Ahıska’ya ulaşması nedeniyle aradaki uzaklık 160 km’ye
kadar çıkmaktadır.
2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde yer alan Ahıska bölgesinde yaşayan Türkler,
tarihin değişik dönemlerinde göçe zorlanmış ve sürgünlere muhatap olmuşlardır. Söz konusu
zorunlu göçler sonucunda Ahıska Türkleri birçok ülkeye yerleşmek zorunda kalmışlardır.
Bunların başında da Türkiye Cumhuriyeti gelmektedir. Aynı etnik ve dini kökene sahip olmanın
yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu döneminde aynı devlet çatısı altında yaşıyor olmanın bu durum
üzerinde etkili olduğu açıktır.
Araştırma konumuzu teşkil eden ve Artvin’in Şavşat ilçesine yerleşmiş olan Ahıska
Türkleri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)’ndan sonra Ahıska’dan Şavşat’a göç etmek
zorunda kalan Ahıska Türklerinin torunlarıdır. Bunlar bir asrı aşkın bir süre ve 4-5 nesil boyunca
Şavşat’ta yaşamışlar ve buradaki insanlarla dostluk, akrabalık ilişkileri kurmuşlardır. Sosyal ve
kültürel açıdan bölgeyi etkiledikleri gibi kendileri de etkilenmişlerdir. Yaptığımız bu çalışma da
Şavşat’taki Ahıska Türkü kökenli vatandaşlarımızın kimlik algısını, toplumsal uyum sürecini,
Ahıska Türkleri ile ilgili dünyadaki yeni gelişmeleri, son birkaç yılda ülkemize göç etmek
zorunda kalan soydaşları hakkındaki düşüncelerini, farkındalık ve aidiyet duygularını ölçmeyi
(belirlemeyi) amaçlamaktadır.
Çalışmada belirlenen amaca ulaşmak için nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.
Çalışmanın ilk aşamasını literatür tarama süreci oluşturmuştur. Bu aşamada bir taraftan Ahıska
Türklerinin tarihi, yaşadıkları zorunlu göç ve sürgünler hakkında yapılmış çalışmalar
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incelenmişken; diğer taraftan da kimlik, toplumsal uyum, aidiyet gibi konularda yapılmış
sosyolojik çalışmalar da dikkate alınmıştır. Ortaya çıkan bilgiler ve Şavşat’ta yaşayan bazı aileler
ile yapılan ön görüşmeler neticesinde 28 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmış ve veri
toplama tekniği olarak anket yöntemi benimsenmiştir. Anket soruların ilk kısmı yaş, cinsiyet,
meslek, eğitim ve medeni durum gibi kişisel özellikleri öğrenmeye yönelik iken; bir kısmı da
katılımcıların Ahıska Türkü kimliği, aidiyet duygusu, soydaşları ile ilgili güncel gelişmeleri takip
edip etmedikleri ve ülkemizin Ahıska Türklerine sahip çıkması hakkındaki görüşlerini öğrenmeye
yöneliktir. Anket Şavşat’ın ilçe merkezinin yanı sıra, bazı köylerinde (Yavuzköy, Kocabey ve
Düzenli) Ahıska Türkü kökenli olduğu düşünülen 72 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen veriler,
SPSS 20 programı aracılığıyla analiz ve sentezlenerek, frekans analizleri ve korelasyonları
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın son aşamasında ise, elde edilen bulgular coğrafi düşünce
ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.
3. Bulgular
3.1. Ankete Katılanların Kişisel Özellikleri
Araştırma sahasında 72 kişiye anket uygulanmış olup, anketin ilk beş sorusu anketi
cevaplayanların kişisel özelliklerini belirlemeye yöneliktir. Buna göre ankete katılanların %4.2’si
25 yaşından küçük, %6.9’u 25-40 yaş grubunda, %25’i 41-64 yaş aralığında ve %63.9’u da 65
yaşın üzerindedir (Tablo 1 ve Grafik 1). Bu durumda ankete katılanların genellikle ileri yaşlarda
olduğu görülmektedir. Bu durum Şavşat ilçesinin nüfus özellikleri ile alakalıdır. Nitekim Şavşat,
geçmişten beri yoğun göç veren ilçelerden biri olduğu için, gerek ilçe merkezinde ve gerekse
köylerinde kış döneminde yaşlı nüfus ağırlığı bariz bir şekilde hissedilmektedir (Orhan, 2015,
s.104). Anketin uygulandığı dönemde (Ocak 2017) de araştırma sahasında genellikle yaşlı
nüfusun yoğunlukta olması böyle bir tablonun karşımıza çıkmasını sağlamıştır. Çalışmanın bir
sınırlılığı olarak da düşünülebilecek olan bu durum, aslında araştırma konumuz açısından
istenilen bir özellik göstermektedir. Zira yaklaşık bir buçuk asır önce gerçekleşen bir göçün, göç
edenler ve onların nesilleri üzerinde ne tür değişim ve dönüşüme neden olduğunu en iyi
gözlemlemiş olanların yaşlı nüfus olacağı tahmin edilmektedir.
Tablo 1: Ankete katılanların yaş, cinsiyet ve medeni durum özellikleri.
Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

25’ten küçük
f
%
3
4.2
Erkek
f
59
Evli
f
%
65
90.3

25-40 yaş
f
%
5
6.9
%
81.9
Bekâr
f
3

%
4.2

41-64 yaş
65 üzeri
f
%
f
%
18
25.0
46
63.9
Kadın
f
%
13
18.1
Dul
f
%
4
5.6
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Yaş Grubu (%)
4.2

6.9
25'ten küçük

25

25-40
41-64

63.9

65+

Grafik 1: Ankete katılanların yaş gruplarına göre dağılımları.

Sahada düzenlenen ankete katılanların büyük çoğunluğunu (%81.9), erkekler
oluşturmaktadır. Nitekim uygulanan ankete 59 erkeğe karşılık, 13 kadın (%18.1) katılmıştır
(Tablo 1 ve Grafik 2). Bu durum anket uygulamasının genellikle caddelerde, kahvehanelerde ve
köy meydanlarında uygulanmasından kaynaklanmıştır. Ankete katılanlar medeni durumları
açısından ele alındıklarında ise, %90.3 (65 kişi)’ünün evli, %4.2 (3 kişi)’sinin bekâr ve %5.6 (4
kişi)’sının da dul olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 1 ve Grafik 2).

Cinsiyet Yapısı (%)

Medeni Durum (%)
5.6
4.2

18.1

Evli

Erkek

Bekâr

Kadın

81.9

90.3

Dul

Grafik 2: Ankete katılanların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre dağılımları.

Ankete katılanlara yöneltilen sorulardan biri de onların eğitim durumlarını tespit etmeye
yöneliktir. Bu soruya verilen cevaba göre, ilkokul mezunlarının ağırlıkta olduğu görülmektedir.
Nitekim ankete katılanların 33 (%45.8)’ü ilkokul, 13 (%18.1)’ü ortaokul, 11(%15.3)’i üniversite
ve 8(%11.1)’i de lise mezunudur. Katılımcıların 7 (%9.7)’si ise herhangi bir eğitim almadıklarını
ifade etmişlerdir (Tablo 2 ve Grafik 3). Ankete katılanlar mesleki durumlarına göre ele
alındıklarında ise, çiftçi ve emekli mesleklerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ankete katılanlar
arasında çiftçilik yapan 18 (%25) kişi varken, memur veya işçi emeklilerinin sayısı da 16
(%22.2)’dır. Bu iki meslek grubunu 12 kişi (%16.7) ile ev hanımı, 9 kişi (12.5) ile öğretmen, 6
kişi (%8.3) ile esnaf ve 5 kişi (%6.9) ile de işçi takip etmektedir. Ankete katılanların geri
kalanlarının meslekleri de, memur (2 kişi), şoför (2 kişi), öğretim üyesi (1 kişi) ve öğrenci (1 kişi)
şeklinde belirlenmiştir (Tablo 2 ve Grafik 4).
Tablo 2: Ankete katılanların meslek ve eğitim durumu özellikleri.
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Ev
Öğretim
Öğretmen Esnaf
İşçi Memur Şoför
Öğrenci
Hanımı
Üyesi
Meslek
f % f % f %
f
% f % f % f % f % f % f %
18 25.0 16 22.2 12 16.7 9 12.5 6 8.3 5 6.9 2 2.8 2 2.8 1 1.4 1 1.4
Eğitim Almamış
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Eğitim
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
Durumu
7
9.7
33
45.8
13
18.1
8
11.1
11
15.3
Çiftçi

Emekli

Eğitim Durumu (%)
15.3

Eğitim Almamış

9.7

İlkokul

11.1

Ortaokul

45.8

Lise

18.1

Üniversite

Grafik 3: Ankete katılanların eğitim durumlarına göre dağılımları.

Meslek Grupları (%)

1.4

1.4

2.8
2.8

Çiftçi
Emekli

6.9

25

8.3

Ev Hanımı
Öğretmen
Esnaf

12.5

22.2
16.7

İşçi
Memur
Şoför

Grafik 4: Ankete katılanların meslek gruplarına göre dağılımları.

3.2. Ankete Katılanların Ahıska Türklerine Yönelik Düşünceleri
Uygulanan anketin ikinci bölümünü, Şavşatlıların Ahıska Türkleri hakkındaki görüşlerini
ölçmeye yönelik sorular oluşturmaktadır. Bu bölümün ilk iki sorusu, katılımcıların kimlik
algısını, aidiyet duygusunu ve kendilerini ne derece Ahıska Türkü olarak tanımladıklarını ölçmeyi
amaçlamıştır. Bu kapsamda katılımcılara ilk yöneltilen soru, Kendinizi Ahıska Türkü olarak
görüyor musunuz? sorusu olmuştur. Katılımcıların %97.2 (70 kişi)’si evet cevabını vermişken,
sadece 2 kişi (%2.8) kendisini Ahıska Türkü olarak görmediğini ifade etmiştir. Kendinizi
Türkiye’de veya farklı etnik grupların ve ülke vatandaşlarının bulunduğu bir ortamda Ahıska
Türkü olarak tanıttığınız veya tanımladığınız oldu mu? sorusuna ise, 38 kişi (%52.8) evet, 34 kişi
(%47.2) de hayır cevabını vermiştir (Tablo 3). Buna göre, ankete katılanların hemen hepsi
kendilerini Ahıska Türkü olarak tanımlasa da, bunu Türkiye’de veya Şavşat’ta ayırt edici bir
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özellik olarak görmedikleri ve bu kimliklerini ifade etmeye gerek duymadıkları anlaşılmaktadır.
Tablo 3: Ankete katılanların Ahıska Türklerine yönelik görüşlerinin genel görünümü.

f
70

%
97.2

f
2

%
2.8

Cevap
Yok
f
%
0
0

38

52.8

34

47.2

0

0

27
12

37.5
16.7

43
58

59.7
80.6

2
2

2.8
2.8

28

38.9

41

56.9

3

4.2

21

29.2

47

65.3

4

5.6

41

56.9

31

43.1

0

0

Evet

Sorular
Kendinizi Ahıska Türkü olarak görüyor musunuz?
Kendinizi Türkiye’de veya farklı etnik grupların ve ülke
vatandaşlarının bulunduğu bir ortamda Ahıska Türkü olarak
tanıttığınız veya tanımladığınız oldu mu?
Ahıska Türklerinin kimler olduğunu biliyor musunuz?
Ahıska Türklerinin tarihi hakkında bilginiz var mı?
Ahıska Türklerinin yaşadığı soykırım ve göçleri biliyor
musunuz?
Yaşadıkları büyük sürgünün hangi yılda veya dönemde
olduğunu biliyor musunuz?
Ahıska bölgesinin nerede (hangi ülkede veya ülkemizin hangi
iline yakın vb.) olduğunu biliyor musunuz?

Hayır

Ahıska’ya daha önce gittiniz mi?
Atalarınızın ne zaman Şavşat’a geldiğini biliyor musunuz?
Günümüzde Ahıska Türklerinin hangi ülkelerde yaşadığını
biliyor musunuz?
Zor durumdaki Ahıska Türklerine ülkemizin kucak açmasını
olumlu karşılıyor musunuz?
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Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç karışıklıklar ve çatışmalar
nedeniyle ülkemize getirilen Ahıska Türklerinin nerelere
yerleştirildiğini biliyor musunuz?
Bunların durumunu basından (TV, gazete vb.) takip ediyor
musunuz?
Ahıska Türklerinin sizin yaşadığınız yere (köye, ilçeye)
yerleştirilmesini ister misiniz?
Ahıska Türkleri tarafından kurulan herhangi bir dernek, vakıf
vb. kuruluşa üyeliğiniz var mı?
DATÜB’ün ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
Ahıska Türklerinin adetlerini biliyor musunuz?
Günümüzde halen devam ettirdiğiniz Ahıska bölgesine has adet,
gelenek-görenekler var mı?
Çocuğunuzun veya bekâr iseniz kendinizin Ahıska Türkü biri ile
evlenmesini ister misiniz?
Sizce çatışma koşulları ortadan kalktıktan sonra, ülkemizdeki
Ahıska Türkleri geri dönmeli midir?

Katılımcıların Ahıska’nın nerede olduğu, Ahıska Türklerinin kim olduğu, tarihte ne tür
olaylar yaşadıkları konusundaki algılarını ölçmeye yönelik sorulara verilen cevaplara göre, bu
konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Nitekim Ahıska Türklerinin kimler
olduğunu biliyor musunuz? sorusuna katılımcıların %59.7 (43 kişi)’si hayır cevabını vermişken;
sadece %37.5 (27 kişi)’şi evet demişlerdir. 2 kişi ise bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Yine Ahıska
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Türklerinin tarihi hakkında bilginiz var mı? sorusuna ancak 12 kişi (%16.7) evet cevabını
vermişlerdir. Ahıska Türklerinin yaşadığı soykırım ve göçleri biliyor musunuz? ve Yaşadıkları
büyük sürgünün hangi yılda veya dönemde olduğunu biliyor musunuz? sorularına hayır cevabını
verenlerin oranı ise % 60 civarında gerçekleşmiştir. Nitekim ilk soruya 41 kişi (%56.9), ikinci
soruya da 47 kişi (%65.3) bilmiyorum cevabını vermiştir. Ahıska bölgesinin nerede (hangi ülkede
veya ülkemizin hangi iline yakın vb.) olduğunu biliyor musunuz? sorusuna evet cevabı verenlerin
oranı ise daha yüksektir. Nitekim katılımcıların %56.9 (41 kişi) Ahıska bölgesinin yerini
bildiklerini ifade etmişlerdir. Şavşat’ın coğrafi anlamda Ahıska bölgesine yakın olmasının bunda
etkili olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte, günümüzde farklı bir ülke (Gürcistan) sınırları
içerisinde kaldığı için, katılımcılar arasında Ahıska’ya giden olmamıştır. Bu durumu ölçmek için
sormuş olduğumuz Ahıska’ya daha önce gittiniz mi? sorusuna %100 oranında hayır cevabı
verilmiştir (Tablo 3).
Ankete Ahıska Türklerinin göç ettikleri yerler, konuyla bağlantılı güncel gelişmeler ve
ülkemize getirilmeleri süreci hakkında katılımcıların tutumunu ölçmeyi amaçlayan sorular da
eklenmiştir. Günümüzde Ahıska Türklerinin hangi ülkelerde yaşadığını biliyor musunuz?
sorusuna katılımcıların ancak %38.9 (28 kişi)’u evet cevabını verirken; Atalarınızın ne zaman
Şavşat’a geldiğini biliyor musunuz? sorusuna evet cevabı verenlerin oranı %4.2 (3 kişi)’ye kadar
gerilemiştir. Ayrıca Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç karışıklıklar ve çatışmalar nedeniyle
ülkemize getirilen Ahıska Türklerinin nerelere yerleştirildiğini biliyor musunuz? sorusuna sadece
24 kişi evet cevabını vermiştir. Bunların durumunu basından (TV, gazete vb.) takip edenlerin
sayısı ise, 3 kişi ile sınırlı kalmıştır. Bu son dönemin yanı sıra, genel anlamda da Ahıska Türkleri
ile ilgili gelişmeleri takip etme düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Nitekim Ahıska Türkleri
tarafından kurulan herhangi bir dernek, vakıf vb. kuruluşa üyeliğiniz var mı? ve DATÜB’ün ne
anlama geldiğini biliyor musunuz? sorularına sadece 1 kişi (%1.4) evet cevabını vermiştir (Tablo
3). Dünyadaki Ahıska Türklerinin oluşturmuş olduğu en önemli ortak kuruluş olan DATÜB
(Dünya Ahıska Türkleri Birliği)’ün internet sitesinin ne kadar sıklıkla ziyaret edildiğini
öğrenmeye yönelik sorulan soruya da, doğal olarak %100 oranında ‘hiç ziyaret etmedim’ yanıtı
alınmıştır.
Ankette Ahıska Türklerine özgü adetlerin bilinip bilinmediği ve bunların yörede yaşatılma
düzeyi de ölçülmek istenmiştir. Buna yönelik olarak katılımcılara yöneltilen Ahıska Türklerinin
adetlerini biliyor musunuz? ve Günümüzde halen devam ettirdiğiniz Ahıska bölgesine has adet,
gelenek-görenekler var mı? sorularına büyük oranda hayır cevabı alınmıştır. Nitekim ilk soruya
hayır diyenlerin oranı %87.5 iken; bu değer ikinci soru için %98.6 olarak gerçekleşmiştir. Ancak
bu sonucun uzun yıllar boyunca devam eden kültürel etkileşimin ortaya çıkardığı sentezin sadece
Şavşat’a özgü olduğu düşüncesinden kaynaklandığı kanaatindeyiz. Zira Şavşat’ta ve hatta
Anadolu’nun birçok yerinde devam ettirilen gelenek-görenek ve adetlerin birçoğunun Ahıska
Türklerinde de olduğu görülmektedir.
Ankete katılanlar her ne kadar Ahıska Türkleri ile ilgili gelişmeleri takip etmeseler de,
onlarla ilgili algılarının pozitif olduğu ve ülkemize getirilmelerine büyük oranda olumlu
baktıkları anlaşılmaktadır. Bu yöndeki eğilimlerini ölçmeye yönelik olarak sorulan Çocuğunuzun
veya bekâr iseniz kendinizin Ahıska Türkü biri ile evlenmesini ister misiniz? sorusuna %94.4 (68
kişi) oranında evet cevabı verilmiştir. Ayrıca Zor durumdaki Ahıska Türklerine ülkemizin kucak
açmasını olumlu karşılıyor musunuz? sorusuna %80.6 (58 kişi) oranında evet cevabının verilmiş
olmasına rağmen, aynı durumdaki Suriyelilerin gelmesine olumlu bakanların oranının %47.2’de
kalması, Ahıska Türklerine pozitif bir ayrımcılığın olduğunu göstermektedir. Bütün bunlara ek
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olarak Ahıska Türklerinin sizin yaşadığınız yere (köye, ilçeye) yerleştirilmesini ister misiniz?
sorusuna 20 kişi hayır cevabını vermişken; 46 kişinin (%63.9) bu duruma olumlu bakması,
soydaşlığın oluşturmuş olduğu manevi bağın hâlâ önemli olduğunu göstermektedir. Sizce çatışma
koşulları ortadan kalktıktan sonra, ülkemizdeki Ahıska Türkleri geri dönmeli midir? sorusuna
%100 oranında hayır cevabı verilerek kabullenme düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez
daha göstermişlerdir.
4. Sonuç ve Değerlendirme
Araştırmamızda zorunlu veya isteğe bağlı olarak göç eden toplumların, kimlik ve aidiyet
duygularında ne tür değişimlerin yaşandığı, yerleştikleri yerlere olan adaptasyon süreçleri,
gelenek-görenek ve adetlerini yaşatma durumu gibi bir takım özellikleri Şavşat örneği üzerinden
ele alınmıştır. Bahsi geçen özellikler göç eden toplumdan topluma değişebileceği gibi, aradan
geçen süreye ve göç edilen yere göre de büyük oranda farklılık gösterecektir. Özellikle göç edilen
bölgede yaşayanlarla aynı etnik köken ve dini inanıştan geliyor olmak, içe kapalı bir toplum
yapısının sergilenmemesine ve aradaki kültürel etkileşimin daha hızlı gerçekleşmesine vesile
olmaktadır. Aksi durumda ise, daha kapalı bir toplum yapısı sergilenerek; kendi dil, din, gelenekgörenek ve adetler daha uzun süre korunmaktadır.
Şavşat ilçesinde gerçekleştirdiğimiz araştırma bu hipotezimizi doğrular niteliktedir. Şavşat
ve Ahıska, göçün yaşandığı dönemde aynı etnik ve dini yapıya sahip toplumların yaşadığı iki
komşu bölge olmanın yanı sıra, aynı devlet sınırları içerisinde bulunuyordu. Bu nedenle her iki
toplum da, kendini izole etme, soyutlama yolunu tercih etmedi. Aradan uzun yılların geçmesi ile
de kültürel kaynaşma gerçekleşerek ortak bir kültürel sentez ortaya çıktı. Buna bağlı olarak,
Ahıska Türkü kimliği sadece bir alt kimlik olarak dile getirilmeye, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığı bir üst kimlik olarak benimsenmeye başlandı. Bu durum zamanla Ahıska Türklüğüne
aidiyetten ziyade, Türkiye Cumhuriyeti’ne aidiyeti ön plana çıkardı. Nitekim ankete katılanların
büyük oranda kendilerini Ahıska Türkü olarak nitelemelerine rağmen, soydaşları ile ilgili tarihi
süreci, güncel gelişmeleri yeterince takip etmemeleri bu durumun bir sonucu olmalıdır. Bununla
birlikte, soydaşlarının ülkemize kabul edilmelerini büyük oranda desteklemeleri ve hatta kendi
yaşadıkları yere yerleştirilmelerine olumlu bakmaları, hâlâ içlerinde Ahıska Türklüğüne olan
aidiyetin izlerini ve hiç değilse gönül bağlılığını taşıdıklarını göstermektedir.
Çalışmanın giriş kısmında da bahsedildiği üzere, Ahıska Türklerinin bir kısmı,1944 yılında
Ahıska’dan sürgün edilmeleri sonucu önce Özbekistan’a yerleşmiş, ancak 1989 yılında meydana
gelen Fergana olayları nedeniyle buradan da göç etmek zorunda kalmışlardı. Bunların bir kısmı
Ukrayna’ya yerleşmiş ve bu ülkede yaklaşık 26 yıl kalmışlardı. Ukrayna’da meydana gelen
çatışmalar nedeniyle ülkemize getirilen Ahıska Türkleri büyük oranda Erzincan’ın Üzümlü
ilçesine yerleştirildi. Söz konusu Ahıska Türkleri ile ilgili yapılan bazı çalışmalar, farklı dini ve
etnik yapı altında yaşamalarına rağmen; kendi kimlik, dil, din, örf ve adetlerini koruduklarını
ortaya koymuştur. Ancak yaptığımız bu çalışma ortaya koymuştur ki, Üzümlü’deki aynı etnik ve
dini yapıya sahip yerel halkla kaynaşma ve kültürel etkileşim daha kısa sürede ve daha yüksek
düzeyde gerçekleşecektir.
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KAYBEDİLMEYE ÇALIŞILAN İSLAM’IN AHISKA’DAKİ ETKİSİ: SÜRGÜN
SONRASI CAMİLERİN DURUMLARI
THE EFFECT OF ISLAM THAT IS TRIED TO BE WIPED OUT IN AKHALTSIKHE:
THE CONDITION OF THE MOSQUES AFTER THE EXILE
Ahmet ŞEN*
Özet
Gürcüce “Yeni kale” anlamına gelen “Akhaltskhe” (ახალციხე) sözcüğünden ses değişimine
uğrayan Ahıska kelimesi, bugün Gürcistan’ın güneyinde ve Türkiye’nin Ardahan ilinin tam karşısında
bulunan şehrin adı olarak bilinir. Ahıska dendiğinde akla daha çok 1944 yılında Sovyet Rusya’nın şehrin
Türklerine uyguladığı zorunlu göç ve bu göçün getirdiği trajedi gelmektedir. Bu sürgünden sonra Ahıska
Türkleri yurtlarını terk ederek, dünyanın çeşitli bölgelerine dağıldılar. Ardında birçok şey bırakarak
Ahıska’yı terk etmek zorunda kalan Türklerin arkalarında bıraktıkları şeylerden biri de camilerdir.
Camiler İslam dininin en önemli sembollerinden biridir. Müslümanların camilere verdikleri önem
aynı zamanda onların İslâmî yaşamlarının aynasıdır. Bu bağlamda Ahıska şehri kırsalında Müslümanların
yaşadıkları hemen hemen bütün köylerde camiler inşa ettikleri ve söz konusu camileri en aktif şekilde
kullandıkları görülmektedir. Fakat 1944 sürgününden sonra bu camilerin yalnızlığa terkedildikleri bugünkü
hallerinden açıkça anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada Ahıska vilayeti ve ona bağlı ilçelerde bulunan yirmiden fazla caminin bulundukları
yerin, yapılış tarihlerinin, fiziki özelliklerinin ve bugünkü hallerinin tespit edilmesi amaçlandı. Bu tespitten
sonra, birçok caminin yok olmaya yüz tuttuğunu görüldü. Bu durumun nedenleri ve sorunun çözümü için
öneriler üzerine eğilirken, özellikle Gürcü devletinin dinî hoşgörü ve özgürlükler bağlamındaki mevcut
durumu sorgulandı. Burada aktüel olması açısından Mohe köyü camii gibi bazı köy camilerine ayrı bir
parantez açılması unutulmadı.
Anahtar Sözcüler: Ahıska, Türkler, 1944, göç, dinî hoşgörü.
Abstract
Today, the word Akhaltsikhe (Ahıska in Turkish), which comes from the word “Akhaltskhe”
(ახალციხე) meaning “New Castle” in Georgian, is used as the name of a city in the south of Georgia, right
across the city of Ardahan in Turkey. The word Akhaltsikhe mostly reminds us the forced migration that
Soviet Russia implemented on Turkish people living in this city, and the tragedy that follows it. After this
exile, Meskhetian Turks left their homes and scattered across different parts of the world. Turkish people,
who were forced to leave Akhaltsikhe, left many things behind, and the mosques are one of these things.
Mosques are one of the most important symbols in Islam. The importance placed on the mosques
by Muslim people reflects their Islamic life. In this context, we see that people who lived in the rural side
of Akhaltsikhe built mosques in almost all of the villages they lived in and used them very actively.
However, as we can understand clearly from the mosques’ condition today, after the exile in 1944, these
mosques have been completely abandoned.
The purpose of this study is to determine the location, building year, physical characteristics and
current condition of more than twenty mosques in Akhaltsikhe province and its districts. After determining
this information, it is understood that many mosques are almost extinct. While addressing the reasons
behind this situation and solutions thereof, the current condition of the Georgian government in the context
of religious toleration and freedom were questioned. The study also mentions certain village mosques like
the mosque in Mohe village for this study to be up-to-date.
Key words: Akhaltsikhe, Turkish people, 1944, exile, religious tolerance.
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Giriş
Ahıska kelimesi, Gürcüce, Türkçe “yeni” anlamına gelen akhali (ახალი)1 ve “kale”
anlamına gelen tsikhe (ციხე)2 kelimelerinin birleşimiyle oluşan “Akhaltsikhe” (ახალციხე)
sözcüğünün ses değişimine uğramış hâlidir. Bu kelime, Güney Kafkasya’da bugün Gürcistan
devletinin sınırları içinde olan bölgenin adı olmuştur. Bölgenin bir diğer adı da kaynaklarda
Meshet olarak geçer3.
Bölge ilk İslam fetihleri sırasında Hz. Osman’ın hilafeti döneminde Şam Valisi
Muaviye’nin kumandanlarından Habib b. Mesleme tarafından fethedildi (642). Selçuklular
zamanında Alparslan tarafından ele geçirilen (1068) Ahıska, 1267-1268 yıllarında Moğollar’ın
hâkimiyeti altına girdi. Daha sonra bölgedeki mahalli 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 Safeviler’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 ağıtın 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 (Milli Şura Teşkilatı) katıldılar.
Milli Gürcistan hükümeti Haziran 1918’de Trabzon Antlaşması’yla bu iki sancağı resmen
Türkiye’ye bıraktı. Fakat 13 Nisan 1919’da İngilizler’in Kars’ı işgali ve Milli Şura’nın
dağıtılması üzerine Ahıska Gürcistan tarafından işgal edildi ve 16 Mart 1921 Moskova
Antlaşması’yla Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Tiflis vilayetine bağlandı. Bugün
aynı adı taşıyan bölgenin idari merkezidir4.
Ahıska’nın Gürcü hükümetinin sınırlarına dâhil olmasından sonra 1930’1u yıllardan
itibaren Meshet Türkleri’ne Sovyet otoriteleri tarafından Türkçe isimlerini Gürcüce isimlerle
değiştirmeleri için baskılarda bulunulmaya başlandı. Daha önceleri Türkler’in bulunduğu
bölgelerdeki okullarda eğitim dili Anadolu Türkçesi iken bu durum 1935-1936 eğitim yılında
Azeri Türkçesi’ne çevrildi. Ardından eğitim politikasında köklü bir değişikliğe gidilerek Azerice
ile yapılan eğitimin yerini 1940 yılından itibaren Gürcüce aldı 5.
Meshet Türkleri, Gürcistan’ın güney ve güneybatısında Türkiye sınırı boyunca uzanan
Adigen, Ahıska, Aspindza, Ahılkelek ve Bogdanovka bölgelerinde 212 köyde yaşamaktaydı. II.
Dünya Savaşı sırasında Rus hükümeti Rusya İçişleri Halk Komiseri L. Beriya, 24 Temmuz
1944’te Stalin’e sunduğu tasarıda Gürcistan’ın Türkiye ile sınırı olan birkaç bölgesinde yaşayan,
Türkiye’deki halklarla akraba olan Türk halkının kaçakçılık yaptığı, Türk yetkililere istihbarat

Komisyon, Türkçe-Gürcüce Sözlük, İstanbul, 2001, II, 1477.
Komisyon, Türkçe-Gürcüce Sözlük, İstanbul, 2001, II, 767; Elida Kvantaliani, Gürcüce-Türkçe Sözlük, basım yeri
yok, 2010, s. 57.
3 Aydın, Mustafa, “Meshet Türkleri”, DİA, XXIX, 304.
4 Bostan, İdris, “AHISKA”, DİA, I, 526-527.
5 Aydın, Mustafa, “Meshet Türkleri”, DİA, XXIX, 305.
1
2
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sağladığı ve eşkıya örgütleri oluşturduğu gibi gerekçeler ileri sürülerek Gürcistan sınırlarının
korunmasını sağlamak amacıyla Ahıska, Adigen. Aspinza, Ahılkelek, Bogdanovka ve Acaristan
özerk bölgelerinden 16.700 Türk, Kürt ve Hemşin ailelerinin (toplam 86.000 kişi) Orta Asya’da
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a göç ettirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi, göçün
ardından boşalacak yerlere de 7000 Gürcü ailesinin yerleştirilmesi istendi. Bu teklif, Stalin
başkanlığında toplanan Devlet Savunma Komitesi’nin 31 Temmuz 1944’te aldığı kararla kabul
edildi. Sınıra yakın 40.000 kişi Kazakistan’a, 30.000 kişi Özbekistan’a, 16.000 kişi Kırgızistan’a
yerleştirilecekti. Göç Ahıska, Adigün, Aspindza. Ahilkelek, Bogdanovka bölgelerinden 15-18
Kasım’da, Acaristan bölgesinden ise 25-26 Kasım’da başladı. Sürgün edilenlerin sayısı alınan
kararda 86.000 kişi olarak belirtilmişken bu sayının sürgün sonrasındaki bir rapora göre 91.095’e
ulaştığı anlaşılmaktadır. Sağlıksız şartlar altında yapılan sürgün sırasında ve ondan hemen sonra
15-50.000 kişi arasında kayıp verildiği belirtilir. Savaş sonrası Gürcü makamları Meshet bölgesini
Meshet Türkleri’ne kapalı 85 km. genişliğinde özel bir alan ilan etti 6.
Kıpçak boylarının bir kolu olan Ahıska Türklerinin 1944 yılında Stalin tarafından sürgün
edilmesinden sonra, az bir gurubun dışında Kafkaslar ‘da ve Gürcistan’da Ahıska Türkü
kalmamıştır7.
Bugün iki özerk cumhuriyet ve on idari bölgeden oluşan Gürcistan’ın idari bölgelerinden
biri olan Samhshe-Cavaheti, yönetim merkezi Ahıska şehri dışında beş ilçeyi daha kapsar:
Adigün, Aspindza, Ahilkelek, Borjomi, Ninotsminda (Bogdanovka). Samhshe-Cavaheti bölgesi
aynı zamanda yönetim merkezi olan Ahıska adı ile de anılır.
Ahıska bölgesindeki Müslümanların yegâne ibadetgâhları olan camilerin Ahıska
Türklerinin sürgün edilmesinden sonra yalnızlığa terkedildiği görülmektedir. Bu tabloyu gözler
önüne sermeyi amaçladığımız bu çalışmada söz konusu bölgedeki camileri üç başlık altında ele
aldık: İbadete açık olan camiler, içinde ibadet edilmeyen tahrip olmuş camiler ve kaynaklarda adı
geçen camiler. Bu arada Ahıska merkezdeki Rabat kalesi içinde bulunan Ahmediye Camii’ne ayrı
bir başlık açmadık. Söz konusu camiinin müze olarak hizmet vermek üzere restore edildiğini alt
başlıklara geçmeden değinmekle yetineceğiz.
1. İbadete Açık Olan Camiler
Ahıska bölgesindeki Müslümanların temel ibadetgâhları olan camilere bakıldığında ibadete
açık olanların genelde acara bölgesiyle sınır olan Adigön ilçesinde toplandığı görülmektedir.
Acara bölgesiyle sınır olması oradaki Müslümanlarla olan yakınlık vesilesiyle Gürcü Müslüman
ahalinin sayı olarak çok olması buradaki camileri sürgünden sonra terk etmek zorunda kalan
Ahıskalıların ardından dinamik tuttuğu söylenebilir. Tespitlerimize göre Ahıska bölgesinde
ibadete açık olan camilerin ilçelere göre dağılımı şöyledir:
Adigön ilçesi camileri; naminauri camii, zebudani camii, dertseli camii, mokhe camii,
kekhovani camii, çela köyü camii, zarzma camii, zanav camii, gordze camii’dir. Adigön ilçesinde
adlarını zikrettiğimiz dokuz camii ibadete açıktır.
Apindza ilçesinde; miraskhani camii ve iveria camii ibadete açık olan camilerdir.
Akhalkalaki ilçesinde; apniya camii, okami köyü camii ve gorelovka camii’dir. Şimdi bu
camilerden iki tanesi ile ilgili bazı önemli bilgiler verip onları yakından tanıyalım.

6
7

Aydın, Mustafa, “Meshet Türkleri”, DİA, XXIX, 305.
Kalkan, Mustafa, Ahıska Türklerinin Menşei ve Tarihi Gelişim Seyirleri, bilig-7/Güz 98, s. 168.
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1.1. Çela Köyü Camii
Ahıska bölgesi Adigen ilçesi Çela köyünde bulunan cami, bölgedeki ibadete açık on dört
camiden biridir. 2013 yılı verilerine göre, kırk hanenin yaşadığı köyde yaklaşık yirmi beş hane
Müslümandır. Aynı zamanda köyde Ortodoks kilisesi de mevcuttur 8.
Caminin minaresi 2013 yılında yapıldığı malzemelerin teftiş edilmesi gerekçesiyle Gürcü
devleti yetkilileri tarafından yerinden sökülmüştür9. Bunun üzerine protesto gösterileri
düzenleyen Müslüman halktan gözaltına alınanlar olmuştur. Bir süre sonra minare tekrar yerine
yerleştirilmiştir10.

Çela Köyü Camii

1.2. Zanav Köyü Camii
Ahıska bölgesinin Acara’ya sınır olan Adigön ilçesinin zanav köyünde bulunan cami,
Acaralı Müslümanlar tarafından ihya edilmektedir. Bölgenin ibadete açık ender camilerinden
biridir11.
2. İçinde İbadet Edilmeyen Tahrip Olmuş Camiler
Ahıska sürgününden sonra Ahıskalı Müslümanların terk ettikleri yurtlarında bıraktıkları
kalıntıların içinde en dikkat çekenlerin mescitler olduğu söylenebilir. Zira söz konusu camilerin
çoğunluğunun bugünkü halleri Ahıskalı Müslümanların yaşadıkları sürgün trajedisinin de
fotoğrafını sunmaktadır. Bu camilerden çoğunluğu ne yazık ki bugün yıkık-dökük halde
bulunmaktadır. Bölgede şu an sadece 14 caminin ibadete açık olduğu düşünüldüğünde geriye
kalan yaklaşık iki yüz civarındaki köyden birçoğunda göze çarpan bu camilerin mevcut halleri
araştırma konumuzun omurgasını oluşturmaktadır. Tabii ki burada çeşitli seviyelerde tahrip
olmuş camilerin dışında cami namına hiçbir emarenin kalmadığı bazı yerleşim yerleri de bir
sonraki başlıkta ele alınacaktır. Şimdi farklı oranlarda tahrip olmuş haldeki camilerden bazıları
ile ilgili temel bilgileri onların fotoğraflarıyla beraber gözler önüne sereceğiz 12.

8

http://netgazeti.ge/news/24878/
https://www.youtube.com/watch?v=y4RH394tC-s;
http://www.tabula.ge/ge/story/73985-aidgenis-gamgebelichelashi-minaretis-demontazhi-sabazhom-ganaxorciela
10
https://www.youtube.com/watch?v=o1K1ZNe7lQ0
11 https://www.youtube.com/watch?v=zVUntY2J6Is.
12
https://georgianjame.wordpress.com/;
http://m.olay53.com/haber/rize-genc-memur-senden-ahiskaya-ziyaret538648.htm ; http://liberali.ge/blogs/view/25353/mecheti-araghiarebuli-istoriit.
9
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2.1. Aspindza İlçesi Camii
Camii Aspindza ilçesi merkezindedir. Çatısı tamamen çökmüş olan caminin duvar ve
mihrabı tahrip olmuş olsa da ayaktadır.

2.2. Kikineti Camii
Adigön ilçesine bağlı Kikinet köyündeki cami 19 yy.’da İnşa edilmiştir. Kikineti cami
kubbesi yerindedir ve dikkat çeken tavan ve duvar süslemeleri ise kısmen canlılığını
korumaktadır13.

2.3. Vale Camii
Ahıska şehrine bağlı Vale köyünde bulunan camii Türkiye sınırdadır. Camiinin çatı ve
duvarları yerindedir14.

13

http://www.ajansahiska.com/haber/kikinet-koyu-ve-camisi_h314.html;
https://georgianjame.wordpress.com/2016/01/06.
14https://georgianjame.wordpress.com/2015/11/25/
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2.4. Akhalkalak Camii
Ahilkelek kalesinin içerisinde bulunan cami Ahıska Rabat kalesi içerisinde bulunan
Ahmediye camiini hatıra getirmektedir15.

2.5. Kharjami Camii
Adigön ilçesine bağlı Kharcami köyündeki camii 19. yy.’da inşa edilmiştir. Camiiye
2012’de Gürcistan’da kültürel miras statüsü verilmiştir. Camiinin çatısı ve duvarları yerindedir16.

2.6. Abastumani Camii
Adigön ilçesine bağlı Abastuman köyü camii 19-20 yy.’da inşa edilmiştir17.

15https://georgianjame.wordpress.com/2015/11/24;https://www.tripadvisor.com;http://www.ajansahiska.com/haber/ah

ilkelekteki-tarihi-osmanli-camisi-ahir-olarak-kullaniliyor_h403.html.
16

https://www.google.com.tr/maps/place/Kharjami,+G%C3%BCrcistan/@41.697718,42.8480154,14z/data=!4m5!3m4!
1s0x4042d248512cc89d:0x3be1cb0d9fc9eae2!8m2!3d41.6956075!4d42.8506776;
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9B
%E1%83%98
17https://georgianjame.wordpress.com.
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2.7. Mugareti Camii
Ahıskaya bağlı Mugaret köyü cami 19. yy’ın sonu ve 20. yy.’ın başlarında inşa edilmiş.
2012 yılında Gürcistan Kültürel Miras statü almıştır. Şu anda cami tamamen yıkılmıştır 18.

2.8. Smada Köyü Camii
Adigön ilçesi Smada köyündeki camiinin çatı ve duvarları yerindedir.

2.9. Klde (Kaya) Köyü Camii
Ahıskanın Klde köyünde bulunan camii 19 yy.’da inşa edilmiştir. Camii, 2012 yılında
Gürcistan Kültürel Miras statüsü almıştır19.

18https://georgianjame.wordpress.com.
19

https://georgianjame.wordpress.com.
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2.10. Entel Köyü Camii20

2.11. Mohe Köyü Camii
Meşhur mutasavvıflar Ahıskalı Şehri Efendi ve Ali Haydar Efendi 21‘nin köyü de olan Mohe
köyü Adigön ilçesine bağlıdır. Köyde kayda değer sayıda Gürcü Müslüman yaşamakta ve köyün
harap halde mevcut tarihi bir camisi vardır. Müslümanların ibadetlerini ifa etmek için ihtiyaç
duydukları bu camiinin restorasyonu camiinin menşei ve tarihçesi üzerinde yürütülen tartışmalar
nedeniyle yapılamamaktadır22.
Gürcü Devleti ve daha çok Gürcü kilisesi tarafından ileri sürülen, “tarihte orada bir
camiinin olmadığı aslında o mekânın bir kilise olduğu ve kilisenin yapı malzemesi kullanılarak
oranın camiye dönüştürüldüğü” iddiası, bölge Müslümanları tarafından kabul edilmemektedir.
Ayrıca bu iddia ile ilgili bölgenin arşivleri incelendiğinde Rus arşivlerinde söz konusu iddianın
aksini ortaya koyan bilgilere rastlanmaktadır. Nitekim 1870 tarihli bir Rus arşivinde mohe
20https://www.youtube.com/watch?v=08Bm3XQiQx8;https://www.youtube.com/watch?v=x2Zb1lIjMEU;https://ww

w.facebook.com/GeorgianJame/photos/a.1475086589447186.1073741827.1474982656124246/1704345426521300/?
type=3&theater
21 https://www.youtube.com/watch?v=bU8X2OTMekQ.
22http://sknews.ge/index.php?newsid=10448; http://sknews.ge/index.php?newsid=10778
,http://sknews.ge/index.php?newsid=10449.
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köyünde o tarihte bir caminin olduğu açıkça kayıtlıdır 23.

Mohe köyü camii dış görünüş

Mohe köyü camii içeriden görünüş

Camiinin restorasyonunu talep eden
Müslümanların protesto amaçlı caminin
önünde namaz kılmalarını gösteren bir fotoğraf

Köyün Müslüman ahalisi bir yandan bu tarihi caminin onarılmasına ilişkin mücadelelerini
sürdürürken, öte yandan ibadetlerini yerine getirmek için ayrı mescit inşa etmişlerdir. İnşa edilen
bu mescidin dışarıdan görünüşünün camiden çok iki katlı bir evi andırması, ibadet özgürlüklerinin
kısıtlanabileceğine dair bir endişelerinin olduğunu göstermektedir. Zira köyün mevcut tarihi
camisinin restore edilip ibadete açılması için verdikleri mücadeleden sonuç alamamaktadırlar.

Mohe köyünde ibadete açık olan caminin
dıştan görünüşü

Mohe köyünde ibadete açık olan caminin içi

2.12. Aspindza Ota Köyü Camii
Aspindza ilçesine bağlı Ota köyü camiinin çatısı tamamen çökmemiş olmakla beraber
çatıda direk içeriye su girecek şekilde delikler mevcuttur. Duvar ve tavandaki süslemeler dikkat
K. L. Zisserman, Tiflis Eyaletinin Yerleşimini Gösteren Arşiv Belgesi (Derlemesi), Dubelira Matbaası, I. Baskı,
Tsereteli, 1870, I. Cilt, s. 17.
23
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çekici bir sanatsal niteliğe sahiptir24.

2.13. Zikilia Köyü Camii
Ahıskaya bağlı Zikilia köyündeki camii 1987 yılında inşa edilmiştir. 2012 yılında
Gürcistan Kültürel Miras statüsü aldı. Caminin çatı ve duvarları yerindedir. Camiinin içerisi yerli
halk tarafından samanlık olarak kullanılmaktadır25.

2.14. Sakunet Köyü Camii
Ahıska şehrine bağlı bir köy olan Sakunet köyünde yan yana cami ve kilise bulunmaktadır.
Caminin çatısı ve duvarları yerindedir. Tavan ve duvar süslemeleri güzelliğini kısmen
korumaktadır26.

24https://www.youtube.com/watch?v=vZeSs_ga-nM

;
https://georgianjame.wordpress.com/2015/12/22/%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA/
25 https://georgianjame.wordpress.com/2016/02/07
26
https://www.facebook.com/Sakuneti-Sakunet-797337200383022/?hc_ref=PAGES_TIMELINE,
http://www.ajansahiska.com/makale/vatan-ziyareti-azgur-sakunet-agara_m48.html;
https://www.facebook.com/GeorgianJame/photos/a.1475086589447186.1073741827.1474982656124246/163318297
3637546/?type=3&theater
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2.15. Hospio Köyü Camii
Ahilkelek ilçesi Hospiyo köyündeki camii 18-19 yy.’da inşa edilmiştir. 2012 yılında
Gürcistan kültürel Miras statüsü almıştır27.

2.16. Persa Köyü Camii
Ahıskanın köyü olan Persa’da bulunan camii 20. yy.’da inşa edilen camilerdendir. Camii,
2012 Gürcistan kültürel Miras statüsü aldı28.

2.17. Gobieti Köyü Camii
Aspindza ilçesine bağlı Gobiet köyü camii 19.yyin sonunda inşa edilmiştir. Caminin çatı
ve duvarları yerindedir. 2012 yılında Gürcistan Kültürel Miras statüsü aldı 29.

27

https://georgianjame.wordpress.com.

28https://georgianjame.wordpress.com.
29https://georgianjame.wordpress.com
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2.18. Plate Köyü Camii
Adigön ilçesine bağlı Plate köyündeki camiinin kapısındaki kayıttan 19. yy. sonlarında
yapıldığı anlaşılmaktadır. Caminin çatısı yıkılmış duvarları ise yerindedir 30.

2.19. Bolacur köyü Camii
Adigön ilçesine bağlı Bolacur köyündeki camiinin çatısı ve duvarları yerindedir31.

2.20. Kaharet Köyü Camii
Adigön ilçesine bağlı Kaharet köyünde bulunan camii 19. yy.’da yapılan camilerdendir.
camiinin çatısı tamamen yıkılmış duvarları ise yerindedir 32.

30

http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=18613&lang=geo
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2.21. Oşora Köyü Camii
Aspindza ilçesi Oşora köyündeki camii giriş kapısındaki tarihte yazıldığı gibi 20. yy.’ın
başında yapılmıştır. Giriş kapısında yazılı bulunan kelime-i tevhit ve dua metni okunaklı bir
şekilde durmaktadır33.

2.22. Nakurdevi Camii
Adigön ilçesine bağlı nakurdevi köyündeki camiinin, çatı ve duvarları sağlam bir şekilde
ayaktadır. Ancak etrafının ahır olarak kullanılması durumun vehametini ortaya koymaktadır 34.

2.23. Hevaşeni Köyü Camii
1325/1907 tarihli camii şu an harabe halindedir. Tek katlı olarak imar edildiği anlaşılan
camiye Ahıska Türklerinin göçünün ardından içeriden ahşap malzeme kullanılarak bir kat daha
atılmıştır. Camiinin kapısı ve kubbe süslemeleri hala belli oranda orjinalliğini ve renkler
canlılığını korumaktadır35.

33https://georgianjame.wordpress.com.
34
35

http://sknews.ge/index.php?newsid=11670
http://blueshield.ge/?p=7196&lang=ka
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3. Kaynaklarda Adı Geçen Camiler
3.1. Ude Köyü camii
Adigön ilçesine bağlı bir köy olan Ude köyü 1944 sürgünü öncesinde Türklerin yaşadığı
önemli yerleşim yerlerinden biriydi. Ude köyünde 1870 tarihinde bir mescidin bulunduğu Rus
arşiv kaydında yer almaktadır36. Ancak bugün bu camiye dair herhangi bir emare mevcut değildir.
3.2. Orpola Köyü Camii
Ahıska şehrine bağlı Orpola köyü dini ilimler yanında tarih, astronomi, coğrafya ve tıp
konularında da eser veren Osmanlı ilim adamı olan Abdullah Ahıskavî (1733-1813)’nin de
köyüdür37. Şu anda köyde yerleşim olmamakla beraber askeri eğitim karargâhı vardır. 1870 tarihli
bir Rus arşivinde köyde bir camiinin var olduğu kayıtlıdır 38.
4. Öneriler
Köylerde tarih boyu Müslüman ve Hristiyan halk barış içinde yaşamıştır. Bunun en önemli
göstergesi her köyde cami ile birlikte bir kilisenin var olmasıdır. Bu olguya dayanarak camilerin
restorasyonunun herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağı halkın tarihten gelen beraber yaşama
kültürüne sahip olduğu bilinci yayılmalıdır.
Kültürel miras statüsü kazanan camilerin restorasyonu ile ilgili kayda değer herhangi bir
gelişme olmamıştır. Bu duruma görsel, yazılı basın gibi çeşitli araçlarla vurgu yapılabilir.
Özellikle Gürcü sanat tarihi uzmanlarının bu camilerin onarılıp yeni nesillere aktarılması
bağlamında yaptıkları mütevazı çabalar bilinmektedir. Bu tür çabaların maddî ve manevi olarak
desteğe ihtiyacı vardır. Bu bağlamda bu desteklerin sağlanması yoluyla kamuoyunun dikkati
36

K. L. Zisserman, I. Cilt, s. 19.
Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, hz. A. Fikri Yavuz-İsmail Özen, tsz, İstanbul, I, 265-268; Baltacı, Cahit,
“ABDULLAH AHISKAVÎ”, DİA, I, 80.
38 Shota Bekadze, Xvı. Yüzyıl Sonlarında Ahıska Sancağı’nda Ziraî Yapı Ve Köylülerin Geçim Durumları Hakkında
Bir Değerlendirme: Orpola Köyü Örneği, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 43 Mayıs – Haziran 2014, Uluslararası
Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, s. 5.
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çekilebilir.
Şu an Müslümanların yaşamadığı köylerdeki camilerin ibadete açılmaları mümkün
gözükmemektedir. Ancak camilerin restore edilip din ve kültür turizmine kazandırılacak şekilde
birer müzeye çevrilmeleri mümkündür. Şu aşamada Türk-İslam kültürünün mirası olan bu
yapıların müze şeklinde de olsa korunmaları ciddi bir kazanım olur. Ayrıca bu tür bir faaliyet
Gürcistan’ın turizm gelirlerine sağlayacağı katkı boyutuyla ele alınarak meseleye daha fazla
dikkat çekilebilir.
2012 yılında tüm Gürcistan’da kültürel miras statüsü kazanan camilerin sayısı on dokuzdur.
Bunlardan on altı tanesi Ahıska bölgesindedir. Fakat Ahıska’daki aynı statüye elde etmeye uygun
camilerin sayısı on altıdan oldukça fazladır. Çoğunluğunun 18. yy., 19. yy. veya 20. yy. başlarında
yapıldıkları dikkate alınırsa bunların da diğer camiler gibi aynı statüyü hak ettikleri dile
getirilmelidir.
Gürcü kamuoyunda bazı camilerle (mohe köyü camii gibi) ilgili ortaya atılan ve hiçbir
tarihi veriye dayanmayan iddialar bilimsel metotlar kullanılarak delilleriyle çürütülmelidir.
Mohe köyünde Müslüman ahalinin tarihi caminin önünde açık havada Cuma namazı
kılarak yaptıkları hak arama eylemi yazılı-görsel-sosyal medya gibi sahalarda çokça yer
bulmalıdır. Zira Çela köyü caminin minaresinin sökülmesi hadisesi Türk medyasında yer
bulmuştur.
Bölgedeki camilerin sanatsal ve tarihî özelliklerini gözler önüne serecek bilimsel yayınlar
ve sempozyumlar arttırılmalıdır.
Sonuç
Gürcüce “Yeni kale” anlamına gelen “Akhaltskhe” (ახალციხე) sözcüğünden ses
değişimine uğrayan Ahıska kelimesi, bugün Gürcistan’ın güneyinde ve Türkiye’nin Ardahan
ilinin tam karşısında bulunan şehrin adı olarak bilinir. Ahıska dendiğinde akla daha çok 1944
yılında Sovyet Rusya’nın şehrin Türklerine uyguladığı zorunlu göç ve bu göçün getirdiği trajedi
gelmektedir. Bu sürgünden sonra Ahıska Türkleri yurtlarını terk ederek, dünyanın çeşitli
bölgelerine dağıldılar. Ardında birçok şey bırakarak Ahıska’yı terk etmek zorunda kalan
Türklerin arkalarında bıraktıkları şeylerden biri de camilerdir.
Bölgedeki camiilerin mevcut durumlarını incelediğimizde, Türk-İslam kültürünün bu temel
simgelerinin yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Bölgedeki on dört aktif mescit
bulunmakla beraber, bunlar dışındaki yapıların çoğunluğunun yıkık-dökük halde olduğunu
söyleyebiliriz. Ayrıca tamamen tarih olmuş, hiçbir kalıntısı dahi bulunmayan sadece arşivlerde
ilgili yerde bir camiinin bulunduğuna dair ifadelerin yer aldığı camiilerin de olduğunu görüyoruz.
Eğer söz konusu tahrip olmuş camilere el atılmazsa onların da zamanla tarih olması kaçınılmaz
görülmektedir.
Bölgedeki mescitlerin restorasyonu için çeşitli girişimler yapılabilir. Bunlardan en önemlisi
zaten hiçbir Müslümanın yaşamadığı köylerdeki tahrip olmuş camilerin restore edilip, müze
olarak açılmasını sağlamaktır. Buna yönelik girişimler Gürcü devleti ve kamuoyu nezdinde cevap
bulacaktır.
Kaynakça
Aydın, Mustafa, “Meshet Türkleri”, DİA.
Baltacı, Cahit, “ABDULLAH AHISKAVÎ”, DİA.
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VATAN AHISKA’YA DÖNÜŞ YOLLARI
RETURN ROAD TO HOMELAND AHISKA
Ahmet TURANLI*
Özet
Ahıska tarihi ve Ahıska sürgünüyle ilgili çok sayıda ilmi araştırma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu
çalışmada 1944 yılından beri sürgünde bulunan yerleşik Ahıskalı toplumun tekrar vatana dönmesiyle ilgili
bazı mülahazalar üzerinde durulacaktır.
Bilindiği üzere 1956’da Orta Asya’da Ahıskalılar üzerinde zorunlu iskân uygulaması kaldırıldıktan
sonra vatan hasreti çeken bir kısım Ahıskalı aileler, Gürcistan’a komşu ülkelerden Azerbaycan, Rusya
Kafkasya’sı ve Ermenistan’a göç etmiştir.
Bağımsızlığını kazandıktan sonra hâlihazırda dünya ile entegre olmaya çalışan Gürcistan devlet
yönetimi ile oturulup müzakere edilecek en rahat döneme girilmiş bulunulmaktadır. Bu dönemde asimile
edilmiş nesil üzerinden göç değil, entegre edilmiş gençler üzerinden göç gündeme gelmiştir. Artık insanları
asimile ederek dönüştürmenin suç olduğu Gürcistan tarafından da kabul edilmektedir. Bu bildiride tarihi
vatan Ahıska’ya dönüşü sağlama konusunda Gürcistan’da yapılabilecek faaliyetler ele alınacaktır.
Anahtar sözcükler: entegreli göç, sosyal ve kültürel hafıza, eğitim
Abstract
Numerous research have been achieved and more have to be done regarding the Meskhetian history
and exile. This work will investigate about the fact to revivify Ahiska as a nation.
As it is known in 1956 after the quarantine in Central Asia has been removed, a part of desperate
Meskhetian’s families living in the Georgian boundaries migrate to Azerbaijan, Russian’s Caucasia and
Armenia.
This period during, when the Georgian government after having won the independence negotiate to
be include in the world nations, has been the best and quite time.
During this period instead of migrant’s generation assimilation the integration of youngster issued
from immigration was in the agenda’s order. It was agreed by the Georgian’s authorities that it was a crime
to convert people by assimilation. In this study the activities of returning to the historical homeland Ahiska
in Georgia will be handled.
Key words: integrated migration, social and cultural memory, education

Ahıska tarihi ve Ahıska sürgünüyle ilgili çok sayıda ilmi araştırma yapılmıştır ve
yapılmaktadır. Biz bu çalışmada 1944 yılından beri sürgünde bulunan yerleşik Ahıskalı toplumun
tekrar vatana dönmesiyle ilgili bazı mülahazalar üzerinde duracağız. Konunun hukuki yönünü
uzmanlarına havale edip sosyal ve kültürel boyutu ele alacağız.
Tebliğin başında sürgündeki Ahıskalıların öz vatanına dönüş mücadelesinde hayatını
kaybeden Enver Odabaşevleri, Yusuf Selverovları ve onların dava arkadaşlarını minnetle,
saygıyla yâd ederiz.
Bilindiği üzere 1956’da Orta Asya’da Ahıskalılar üzerinde zorunlu iskan uygulaması
kaldırıldıktan sonra, sınırlarıyla Gürcistan’ı çevreleyen Azerbaycan’a, Rusya Kafkasya’sına ve
Ermenistan’a vatan hasreti çeken bir kısım Ahıskalı aileler geriye, Ahıska’ya göç etmiştir. Ahıska
ve Gürcistan’ın diğer bölgelerine oturma izni verilmediği için tarihî vatana yakın bölgelere
istemeden yerleşmişlerdir. Özellikle vatana bir adım daha yakın olmak maksadıyla Ermenistan’a
göç eden hemşehrilerimizin bu girişmişleri çok anlamlıdır.
*
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Vatan mücahitleri tarih içinde vatanda millî kimliklerini korumanın yollarını hep aradılar;
hâlihazırda da bu uğurda bir kısmı hâlâ mücadeleye devam etmektedir. Zor şartlarda toplantılar
düzenlediler, mitingler yaptılar; ulaşabildikleri kurumlara yazılı müracaatlarda bulundular, tarihe
not düşmek için mektuplar kaleme aldılar; gazetelere ilan verdiler, ellerinden gelen tüm cehdi
gösterdiler.
1986’da Sovyetlerde başlayan yeniden yapılanma sürecinde Ahıskalıların o zamana kadar
tek alternatifi olan Ahıska’ya dönüşünün yanında Türkiye’ye göç de konuşulmaya başlanmıştır.
1991’de Sovyetlerin dağılmasıyla bu temayül bir eyleme dönüşmeye başlamıştır. Nitekim
1992’de Büyük Öğrenci Projesi ile Türkiye’ye gelen Ahıskalı öğrenciler, Türkiye’ye göçte
Ahıskalı ailelerin pratik ilk umudu olmuştur.
1992’de başlayan Türkiye’de eğitim süreci Türkiye’ye göçü cesaretlendirmiş, öncü adım
olarak telakki edilmiştir. Öğrencilerin peşinden aileleri Türkiye’ye göçe başlamış; öğrenciler göç
eden ailelerine rehberlik etmiştir. Özellikle serbest göç konusunda öğrencilerimizin rehberliği en
çok değerlendirilmesi gereken husustur. Geçlerimizin öncülüğünde Türkiye’deki nüfusumuz elli
binlere ulaşmıştır.
Bağımsızlığını kazanan Gürcistan’ın, Rusya’nın etkisini dengelemek için Avrupa Birliği
ile temasa geçmesi ile Türkiye’nin de süregelen baskısı neticesinde Ahıskalıların vatana dönüş
süreci taahhüt altına alınmıştır. Gürcistan tarafından ötelenen taahhütlerle alakalı Ahıskalı
büyüklerimizin çok ciddi itirazları olmamış; dünya kamuoyunu meşgul edecek derecede
protestolar gündeme gelmemiştir. Gürcistan tarafınca, Ahıska’ya göç Azerbaycan’da yaşayan
Ahıskalıların sorunuymuş gibi hep lanse edilegelmiş. Oysa Ahıska’yı tekrar vatan edinmek tüm
Ahıskaların meselesi olması gerekirken bu sorunu sadece Azerbaycan’ın meselesi olarak
gösterilegelmiştir.
1993’te Gürcistan’da Ahıskalı gençlerin eğitim görme projesi hayata geçirilmiştir.
Temelinde asimilasyon düşüncesi yatan bu proje zaman içinde akamete uğramıştır. Gürcistan’a
göçü, asimile edilecek gençler eliyle yapmaya çalışan o zamanki Gürcü yönetimi, Ahıskalı
ailelerin meseleyi anlamasıyla geri adım atmak zorunda kalmış; projeyi askıya almıştır.
1991’de bağımsızlığını kazandıktan sonra dünya ile entegre olmaya çalışan Gürcistan
devlet yönetimi ile son yıllarda oturulup müzakere edilecek en rahat döneme girilmiş
bulunulmaktadır. Bu dönemde asimile edilmiş nesil üzerinden göç değil, entegre edilmiş gençler
üzerinden göç gündeme gelmiştir. İnsanları asimile ederek dönüştürmenin artık suç olduğu
Gürcistan tarafından da kabul edilmektedir.
Türkiye-Gürcistan ilişkilerindeki en önemli konulardan birisi de Ahıska Türklerinin
anavatanlarına geri dönüş süreci olmuştur. Türkiye, Gürcistan’ın 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne
üye olurken üstlendiği yükümlülükler çerçevesinde o tarihten beri Ahıska Türklerinin anayurtları
olan Ahıska’ya geri dönüşlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep edegelmektedir.1
Bu itibarla 21. yüzyılda tarihi vatan Ahıska’ya dönüş konusunu nasıl ele almalıyız? Bunun
yolları nelerdir? Dolayısıyla Gürcistan’da yapılabilecek faaliyetler aşağıda şöyle açıklanabilir:
1. Hayal dünyamızda muşahhaslaştırmaya çalıştığımız Ahıska’nın gerçekte var
olduğu hepimizce anlaşıldığına göre oraları ziyaret etmek her yaşta Ahıskalının evvel emirde
görevi olmalıdır.
2.
1

Kısa veya uzun süreli yurt dışı ziyaretlerimizi kendi köylerimize yapmalıyız.

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-gurcistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa
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Çocukluğumuzda Orta Asya’da yaşarken hepimiz nenemizden, dedemizden Ahıska masal
dünyasını dinlerdik. Büyüyünce Ahıska’nın masal olmadığının farkına varmakla beraber vatan
duygusundan mahrum olduğumuzu anladık. Vatan duygusunu pekiştiren en önemli husus,
toprağına yüz sürmek olsa gerek.
Ahıskalılar sılayırahim konusunda hassas olduğundan doğru organize edildikleri takdirde
vatan topraklarını ziyarete daha fazla önem vereceklerdir.
Kendi tarihi mahallesini, köyünü ziyaret etmek insanı özgürleştirir; sosyal ve kültürel
hafızamızı geliştirir. Çocukların yaz tatillerini öz memleketlerinde geçirmeleri, oradaki insanlar
ünsiyet kurmaları vatan adına büyük yatırım olsa gerek. Kendi mahalle, köyünü görmeyen insan
kalmayana kadar bu ziyaretlerin devam etmesi elzemdir.
3. Entelektüel gruplar hâlinde Ahıska başta olmak üzere valilik, belediye,
parlamento, bakanlık ve cumhurbaşkanlığı ziyaret edilmeli.
Mesleki gruplar hâlinde Ahıskalıların öz vatanlarını ziyaret etmeleri önem arz etmektedir.
Tarihi vatandaki meslektaşlarıyla buluşmaların kaynaşma açısından çok faydası olacaktır. Aynı
şekilde diğer entelektüel insanlarımızın Ahıska ve ilgili bölgelerdeki devlet erkânını ziyaret
etmeleri, araya giren onlarca yıllık soğukluğu azaltacaktır.
Hâlihazırda gruplar hâlinde yapılan ziyaretlerde bölgenin resmi kurum ve kişileri nadiren
ziyaret edilmektedir. Ahıskalı gençler, Gürcistan’daki siyasi yönetim ve yöneticilerini
tanımamaktadır. Dolayısıyla Gürcistan’ın Ahıskalılar ile ilgili resmî görüşlerinden ve onlara
yönelik kanunlardan haberdar olamamaktadırlar. Bu itibarla basın ve kanunlar takip edilmelidir.
4. Bölgeyi her ziyaretimizde asimile olmayan, ancak entegreli yaşam konusunda
engin tecrübe sahibi olduğumuzu hissettirmeliyiz.
Tarihi vatanı ziyaret edecek Ahıskalıların ziyaret öncesi Ahıska ve Gürcistan hakkında
brifing almaları elzemdir. Sürgünden önceki hatıralar tazelenip geride kalan halkla dede ve
nenelerimizin uyumlu yaşam şekilleri irdelenip kaynaşma sağlanmalıdır. Sürgüne tabi tutulan
büyüklerimizin beraber yaşadıkları gayrimüslim insanlarla barış içinde asimile olmadan
yaşamaları onların hoşgörü sahibi olduklarını göstermektedir. Eski hatıralar gün yüzüne
çıkarılarak yeniden iletişim yollarını nefret olmaksızın geliştirme sağlanabilir.
5. Gençlerimizin girişimiyle entegreli göçe destek verilmelidir.
6.

Gürcistan’da eğitim seferberliği başlatılmalıdır.

7.

Gürcistan devlet kadrosunda Ahıskalıların da görev almasını talep etmeliyiz.

Genç insanlar, girişimcilik yönleriyle vatana dönüş konusunda ilerici adımlar atabilir. İyi
yetişmiş gençlerimizin önderliğinde örnek köy/ mahalle projesiyle entegreli göçün başlatılması
mümkündür. Tarihi vatanda örnek KOBİ projesi çerçevesinde iş hayatına başlayacak gençlerimiz
ve onların aileleri bölge halkına da örnek hayat teşkil edecektir. DATÜB’ün aracılığıyla
Ahıska’da satın alınan evlere genç ailelerin yerleşmesi daha faydalı olacaktır. Onların yerel
yaşama adapte olmaları daha kolay olacaktır.
Ahıska şehri başta olmak üzere Gürcistan’ın farklı şehirlerindeki üniversitelerinde
gençlerimizin yüksek öğrenimine önem verilmelidir. Bu gençler dil ve ortamı öğrendikten sonra
geride kalan ailelerine rehberlik edeceklerdir. Bu üniversitelerden mezun olan gençlerimizin
devlet kurumlarında, özel sektörlerde teşvikler neticesinde istihdam edilmeleri geride kalan
insanların vatana dönüş rağbetlerini artıracaktır.
8. Eski köylerimizde yaşayan insanlarla irtibata geçip onları ailelerimizin
hâlihazırda yaşadığı evlerimize davet etmeliyiz.
9.

Bölgemizle ilgili devlet adamlarını yaşadığımız bölgelere davet etmeliyiz.
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Sürgünden önce birçok köyümüzde gayrimüslimler ile ikamet ettiğimiz bilinmektedir.
Büyüklerimiz onları her zaman iyi taraflarıyla anmışlardır. Eski komşularımızdan bir kısmı
Sovyet döneminde de bizleri gelip Orta Asya’da ziyaret etmiştir. Bu tür vefa örneklerine şahit
olunmuştur. İhtiyarlarımızdan dinlediğimiz hatıraları tazelemek maksadıyla eski komşularımızı
hâlihazırda yaşadığımız ülkelere davet etmemiz en önemli faaliyetlerden birisi olacaktır. Ahıska
ve ilgili bölgelerdeki devlet yetkililerinin düğünlerimize, bayramlarımıza katılmaları kaynaşmayı
tekrar pekiştirecektir.
10. Uluslararası ilmi ve kültürel toplantılarımızı tarihi vatanda yapmalıyız.
11. Gürcistan dışındaki büyük çaptaki toplantılarımıza Gürcistan elçiliğimizi de
davet etmeliyiz.
Vatan Ahıska’da Ahıskalıların organize ettiği ilmi ve kültürel toplantılar nadiren
yapılmaktadır. Gürcistan dışında yapılan ilmi ve kültürel toplantılarımız sayısı epeycedir.
Ahıska, Tiflis, Kutaisi gibi merkezlerde yapılacak ilmi ve kültürel toplantılarımıza Gürcistan
ileri gelenleri de dâhil olacağından bu birlikteliklerden çok verim elde edilecektir.
Hâlihazırda ikamet ettiğimiz ülkelerdeki Ahıska kültür günlerine o ülkede bulunan
Gürcistan elçiliklerini davet etmemiz birbirimize yeniden ısınma hususunda etkili olacaktır.
Ahıska sorununun tartışıldığı toplantılarda Gürcistan elçilik temsilcilerinin olmayışı önemli
eksikliktir. Karşılıklı olarak fikirler tartışılabilirse ortak noktaya gelinebilir.
12. Vatandaki soyut ve somut kültürel envanterlerimizin tespitini yapmalıyız.
13. Kültür varlıklarımızın restorasyonu, kaybolanların yeniden inşası sağlamalıyız.
Öncelikle uzman ekiplerle öz memleketimizdeki kültürel envanterimiz üzerinde çalışmalar
yapmalıyız. Buna köy isimleriyle başlamak mümkündür. Şehir ve köylerdeki kale, mezarlık,
cami, çeşme, mağaza gibi sürgün öncesinden kalan kültürel mirasın tespiti yapılmalıdır. Kaybolan
eserlerin yerlerini kayda geçirmek önemli hususlardan biridir. Daha sonra kültür varlıklarımızın
tamir ve tadilatıyla ilgilenmeliyiz. Önemli merkezleri müze hâline getirip ziyaretlere açmalıyız.
14. Mali yatırımlarımızı Ahıska nezdinde Gürcistan’da gerçekleştirmeliyiz.
15. Zekat, sadaka, hayır fonlarımızı sürgün bölgemizde değerlendirmeliyiz.
Vatan Ahıska’da mali yatırıma orada gayri menkul almakla devam ettirmek mümkün.
Yer evleri, toplu konutlar yapılarak örnek köy/ mahalleye katkı sağlanabilir. Bundan başka
turizme yapılan yatırım en önemli konulardan biri sayılmaktadır. İş adamlarımız Gürcistan’da
önemli şehirlerde farklı sektörlerde iş yeri açabilir; Ahıskalı başta olmak üzere Gürcistan
vatandaşlarına istihdam sağlayabilir.
Ahıska’da pilot yerleşim bölgesi önerisi öteden beri teklif edilegelmektedir. Bu
planlamanın taslağının dahi hazır olduğu bilinmektedir. Ancak çeşitli engellemelerden dolayı
bir türlü hayata geçirilememiştir. Özellikle Azerbaycan’da vatan dönüş için izin alan kitlenin
düşünülen pilot köye/ mahalleye yerleştirilmesi tüm dünyada ilgiyle karşılanacaktır. İmkânı
olanların Ahıska bölgesinde ev satın alması vatana dönüşü olumlu etkileyecektir. DATÜB’ün
bireysel olarak ev satın alanlara mali desteği koordine ettiğini burada da vurgulamamız
gerekmektedir. Bu konuyu yurt dışı derneklerinin halkımıza ulaştırması en önemli konulardan
biridir.
Tarihi topraklarımızda vakıf, dernekler açıp hayırlarımızı oradaki insanların ihtiyaçları için
kullanabiliriz. Eğitim başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda bu fonlardan istifade edilebilir.
Yurt, okul gibi eğitim mekânları yaptırılabilir; bölgenin eğitim ihtiyaçları karşılanabilir.
16. Entegreli yaşamın ilk adımı olan resmî dili öğrenmeliyiz.
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17. Gürcüce bilen entelektüel bilim, sanat adamlarımızı yetiştirmeliyiz; sahip
çıkmalıyız.
Gürcü dilini şu anda yaşadığımız ülkelerde seçmeli ders olarak okutulması sağlayabiliriz.
Gençlerimize yaz aylarında Gürcistan’ın çeşitli bölgelerinde kamplar düzenleyerek kültürel
programlar yapabilir; dil kursları açabiliriz. Türkçe- Gürcüce; Rusça- Gürcü pratik dil kitaplarıyla
evlerde Gürcüce öğrenmenin yolları aranabilir.
Gürcistan’da eğitim gören gençlerimizin içinden yetenekli olanlarını Gürcistan’da bilim
adamı olarak yetiştirebiliriz. Onlara sahip çıkarak Gürcistan’da önemli keşiflere imza atmalarına
yardımcı olmalıyız.
Yeni küreselleşmiş dünya düzeninde birey bazında herkesin istediği yerde yaşama hakkı
olabilmelidir. Kendisine haksızlık yapılmış, vatan mefhumundan uzaklaştırılmış Ahıska
toplumunun durumu hâlihazırdaki küresel- bireysel anlayışta istisna teşkil etmektedir. Önce
Ahıskalılık duygusunu tam anlamıyla tatmalıyız ki, Ardahan’ın hemen ötesinde Ahıskalı Türk’ün
nasıl olduğunu, kim olduğunu tüm dünyaya sabırla öğretmeliyiz. Yukarıda açıklamaya
çalıştığımız tüm bu tekliflerin, topraksız yaşayan Ahıska toplumunun yeniden Ahıska’yı vatan
edinmesine vesile olacağına inanmaktayız.
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TARİH

1829 TARİHLİ EDİRNE ANTLAŞMASI’NDAN SONRA RUSYA’NIN AHISKA
SİYASETİ VE ERMENİLERİN AHISKA’YA İSKÂNI
AHISKA POLITICS OF RUSSIA AND ARMENIANS PLACEMENT TO AHISKA
AFTER 1829 DATED EDIRNE TREATY
Afig ALİYEV*
Özet
1828-1829 Osmanlı-Rus savaşlarında Ermenilerin Rusların lehine olmak üzere yapmış oldukları
faaliyetlere karşılık Rusya da bu bölgelere Ermenileri yerleştirmeye başladı. Ermenilerin buraya
yerleştirilmesindeki en önemli sebep Osmanlıların bu topraklarla olan ilişkisini tamamıyla kesmek idi.
Osmanlı Devleti, bu sıralarda, Dağıstan ve Kafkasya’nın diğer yerlerinde Ruslara karşı mücadele eden
Avarlara, Çerkezlere Edirne Antlaşması gereğince açıktan yardım edemiyordu. Ahıska bölgesine
Ermenilerin yerleştirilmesiyle burada bir nüfus seddi oluşturulmuş ve Osmanlıların Dağıstan’la olan ilişkisi
en aza indirilmiş olmaktaydı.
İşgalden önce 50 bin kişi olan Ahıska nüfusu savaştan sonra katliamlar ve göçler nedeniyle 10 bin
civarına kadar gerilemişti. Bu iskânın kolaylaştırılması için “göçmen toprak fonu” adıyla bir organizasyon
gerçekleştirildi. Ahıska’ya en fazla göç Doğu Anadolu topraklarında yaşayan Ermenilerden olundu.
Anahtar Kelimeler: Göç, Ahıska, Ermeniler, Osmanlı, Rusya
Abstract
1828-1829 During the Ottoman-Russian wars, Russia began to set up Armenians in these regions in
response to the activities of the Armenians in favor of the Russians. The most important reason why the
Armenians were placed here was to completely cut off the connection of the Ottomans with these lands.
The Ottoman Empire, in this order, was unable to provide openly help to Avars, Circassians in accordance
with the Treaty of Edirne other places of Dagestan and the Caucasus who fought against the Russians.
There was a population settled here in the Ahıska area by the placement of Armenians and the relationship
of the Ottomans with Dagestan had been reduced most.
The population of Ahıska, 50 thousand people before the occupation, declined to around 10
thousand due to massacres and migrations after the war. To facilitate this migration, an organization called
“immigrant land fund” was organized. The largest migration to Ahıska was made by Armenians living in
Eastern Anadolu.
Key Words: Migration, Ahıska, Armenians, Ottoman, Russia

Giriş
Ermeniler ve Ruslar arasındaki ilişkiler çok daha öncelere dayansa da bazı Ermeniler Rus
çarı Büyük Petro zamanında, XVII. Yüzyılın başlarından itibaren, Rus siyasetinin ve Rus
ordusunun temsilcileri gibi davranmaya başlamışlardır. Ermenilerin Rusya’ya meyletmesi ve
Ruslardan yardım umar hale gelmesi, Rusların Kafkasya içlerine doğru ilk ilerlemelerinden
itibaren gelişmeye başlamıştır. Kafkasya Ermenileri, Büyük Petro döneminde çarın bölgeyi
istilasına yardımcı olmak amacıyla oluşturdukları askeri örgütlenmeleri sırasında Rus çarlarına
sadakat ve destek sözü vermişlerdir. 18 ve 19. Yüzyıllarda da Ermeni ruhani ve sivil toplum
liderleri, Rusların Kafkasya’nın Müslüman yöneticilerini devirmelerine ve bölgeyi istila
etmelerine ellerinden gelen yardımı esirgemediler.
Osmanlı yönetimindeki Anadolu Ermenileri ise Rus ilkelerine duydukları sadakati ilk
başlarda, Ruslar hesabına casusluk yaparak gösterdiler. Tüm Doğu Anadolu savaşları sırasında,
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Anadolu Ermenileri sınırları aşıp düşman tarafına geçerek Ruslara Osmanlı askeri hareketleri
hakkında bilgi verdiler. Anadolu’da yaşayan Ermeniler 1827’de, istilacı Rus ordularına yardım
ettiler ve geri çekilmeleri sırasında binlercesi Rus ordularının peşi sıra, Anadolu’dan ayrıldılar.
Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında, Ermeniler kuşatma altındaki Kars’tan Ruslara istihbarat
yetiştirdiler. Osmanlı Ermenileri, 1877 istilası sırasında Rus askerlerine rehberlik ettiler. Eleşkirt
Vadisi Ermenileri 1877’de istilacı Rus ordularını coşkuyla karşıladılar ve Rus askerleri geri
çekilirken onlarla birlikte, kitle halinde Osmanlı topraklarından ayrıldılar (Mc Charty, 2014, s.
29.)
Çalışmanın ileriki bölümlerinde de görüleceği gibi Ermeniler Rusya’nın hem Kafkasya
hem de Osmanlı politikasında önemli roller üstlenecek ve hatta bazen bu politikaların belirleyici
unsuru olacaklardır. Ermenilerin Ruslarla işbirlikleri ve Rusların Kafkasya’nın içlerine doğru
ilerlemesi Güney Kafkasya, Anadolu ve Güney Azerbaycan topraklarında dağılmış vaziyette
yaşayan Ermenilerin kaderlerini tamamen değiştirecek en önemli gelişmeydi. Ermeniler bu
bölgede birlikte yaşadıkları Müslümanları hesaba katmayarak- ki, bu toprakların tamamında
Ermeniler azınlık vaziyetteydi bu toprakları kendilerinin saydılar. Bu nedenle Ruslarla işbirliği
yaptılar, çünkü Rusya’nın yardımı olmadan Ermeni vatanı kurabilecekleri bir toprak parçasını ele
geçirmeleri imkânsızdı. Ermeniler de Ruslar için doğal müttefik, işbirlikçi ve sadık tebaa olmaya
en uygun milletti. Ahıska’ya yerleştirilen Ermeni sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte,
Rusların Ermenilerin gerek Kafkasya gerekse de Ahıska’ya yerleştirilmesinde olağanüstü gayret
sarf ettikleri görünmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada Rusların Kafkasya politikasının gelişim
süreci kısaca ele alındıktan sonra Edirne Antlaşması’na değinilecek ve son olarak bu antlaşmaya
dayanılarak Ahıska ve çevresine Ermenilerin iskân edilme süreci incelenecektir.
Rusya’nın Kafkasya Politikasının Gelişimi ve Ermeni Göç Harekatının Başlanması
Rus tarihinde yeni bir dönem başlatan Büyük Petro, Rusya’yı yaptığı reformlarla
Batılılaşmış bir devlet haline getirdi ve ülkesini Avrupa milletler topluluğunun bir üyesi yaptı.
Petro Rusya’nın Osmanlı ile başa çıkabilecek güçte olduğuna ve Karadeniz sahilinde bir tutunma
noktası elde edebileceklerine inanmaktaydı. Fakat 1711’de Prut Savaşı’nda Osmanlı’ya yenilince
yönünü Kuzeye çevirdi. (Vernadsky, 2011, s. 191-198). Petro’nun kısa süreliğine Hazar
sahillerini işgal etmesiyle Kafkasya, artık üç devletin çatışma alanına giriyordu. Rusya, İran’la
yapmış olduğu antlaşma gereği işgal ettiği topraklardan geri çekilme kararı aldı. Böylece
Rusya’nın birinci Kafkas yürüyüşü mağlubiyetle sonuçlandı.
Petro’nun başlattığı Ermenilerin Kafkasya’ya yerleştirilmesi süreci kesintilerle de olsa
devam etmiş ve 19. Yüzyılın ilk yarısında hız kazanmıştır. Nitekim bu dönem Rusya Kafkasya’da
ağırlığını iyice hissettirmeye başladığı dönemdir. Güney Kafkasya’nın Rusya’ya ilhakı 1801’de
Gürcistan ile başlamıştır Gürcü beylerinden XII. Gorgi Rus çarından Gürcistan’ın tamamıyla
Rusya’ya ilhak etmesini dileyerek bir müracaatta bulunmuş, Rus çarı da bunu kabul etmiştir. Bazı
Gürcü beylerinin Rus hâkimiyetine karşı gelmek istemeleri üzerine Çar I. Aleksandr, Gürcistan’ın
bir Rus eyaleti haline getirilmesi için daha esaslı tedbirler almıştır. 1810 yılına doğru Kafkasların
büyük bir kısmı Rusların eline geçmişti. Rusya’nın sınırları, bu suretle Doğu Anadolu’ya
dayanmış ve Osmanlı için Rus tehlikesi başlamış bulunuyordu.
Rus – Türk savaşı Edirne antlaşmasıyla (1828-1829), Rusya – İran savaşı (1826-1828)
Türkmençay antlaşmasıyla sona ermişti. Rusya bu iki savaştanda çok kârlı çıkmış, Ruslar Kuzey
Azerbaycan topraklarındaki yerlerini sağlamlaştırmışlardı. Rus ordusunun Tebriz’e girmesiyle
Feteli Şah şartları çok ağır olan Türkmençay antlaşmasını imzalamak zorunda kalmışdı.
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(http://1905.az/tr/turkmencay-antlasmasi-ve-sonuclari/) İran Türkmençay antlaşmasının 6.
maddesi gereğince çok ağır tazminat ödemek zorunda kalırken Rusya, bu tazminatla Ermenilerin
göç masraflarını karşılama hesabı yapıyordu. Bu antlaşmanın en önemli maddelerinden biri de
15. maddedir. Bu maddede Güney Azerbaycan’da yaşayan halkların istedikleri takdirde Rusya
topraklarına göçebilecekleri ve onlara müsait şartların sağlanılacağı ifade edilmiştir.Türkmençay
antlaşmasının ağır sonuçları bu gün bile etkisini sürdürmektedir.
16 maddeden oluşan Türkmençay Antlaşması’nın 15. maddesinde açıkça Ermenilerden
söz edilmemektedir. Güney Azerbaycan’da yaşayan ahalinin istedikleri takdirde Rusya’ya
göçebilecekleri ve bunlara müsait imkanlar oluşturulacağı ifade edilmiştir. Bu maddede; Güney
Azerbaycan’da yerleşen ahalinin istedikleri takdirde Rusya’ya göçebilecekleri ve bunlara gerekli
şartların yaratılacağı ifade edilmiştir. Bu maddede açıkça belirtilmese de Güney Azerbaycan’dan,
özellikle de Marağa ve Urrmiye’den alınan Ermeni ailelerin Kuzey Azerbaycan topraklarına
yerleştirilmesine imkân sağlanmıştır. (Yeşilot, 2008, s. 189-191).
Göç işleriyle ilgili aslen Ermeni olan Albay Lazerev’i General Paskeviç görevlendirmişti.
Lazerev Ermenileri Nahçıvan ve Revan topraklarına göç ettirmekle vazifeliydi. Paskeviçten emri
alan Lazerev hemen hazırlıklara başlamış, 14 Şubat’ta hazırladığı raporu Paskeviç’e göndermiştir
(Yeşilot, 2008, s. 193). Lazerev kendi hemşehirlilerine Rusya’ya tabii olarak yaşamalarının
İran’da yaşamaktan çok daha üstün olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Lazerev, Çar Devleti’nin
dindaşlarını koruyacağını Ermenileri inandırmağa çalışmıştır. Bu konuda da başarılı olmuştur.
Ermeniler göç zaman teftişe gelenlere “Biz İran ekmeğini yemektense, Rus otunu yemeği tercih
ederiz” dediler (Beydilli, 1988, s. 381). Bu propaganda sayesinde Lazerev, Ermenilerin büyük
çoğunluğunu Çar Devleti’nin safına kazandırmıştır. Lazerev, Ermenilerin Rus – İran savaşında
Ruslara karşı yapmış oldukları fedakarlıkları Graf Paskeviçe anlatmış, Graf’ın onayını aldıktan
sonra Lazerev, Ermenileri Nahçivan, Revan ve Karabağ bölgelerine göçürmüştür. Lazerev
göçürme işleri sırasında hazineden 16000 çervon ve 400 gümüş para harcamıştır. Ayrıca göçmek
isteyen 1500 Ermeni ailesi İranda kalmıştır. Lazerev’in bunlara verecek parası kalmamıştı
(Arzumanlı; Mustafa, 1998, s. 25-26)
Paskaviç 10 maddelik göç talimatnamesi hazırlaması için Albay Lazerev’i
görevlendirmişti. Göç işlerinin sekteye uğratılmaması için Lazerev, Ermeni ruhbanlar ile işbirliği
yapmıştır. Bazı bölgelerde göç listelerini Ermeni ruhbanları hazırlıyordu. Göç işlerinde
Eçmiyazin Katogigosu’nun rolü çok büyük olmuştur. Eçmiyazin Katogigosu bütün ruhbanlara
göç emri vermişti. Göç etmek istemeyenlere ise afaroz edileceğini bildirmiştir (Beydilli,1988, s.
375).
1826-1828 Rus-İran savaşından sonra Karabağa 18 bin Ermeni ailesi göçürüldü. 18281830’ncu yıllarda ise Güney Kafkasya’ya, İran’dan 40 bin Türkiye’den ise 84.000 Ermeni
göçürülmüştür.Göç sırasında Rusya, Ermeni göçmenlere 200.000 desyatinden 1 çok hazine
toprakları verdi (Nuriyeva, 2015, s. 192). Rusya’nın Kafkasya’yı, Hristiyanlaştırması ve
Ermenileştirmesi siyasetini XX. asrın başlarınadek devam etmiştir. Bunun sonucunda
Kafkasya’ya Rusların eliyle 1. 300.000 Ermeni yerleştirilmiştir.
Edirne Antlaşması ve Ahıska’nın Rus Yönetimine Girmesi
Edirne antlaşmasıyla sonuçlanan Osmanlı – Rus savaşının başlangıçı 1821 yılında patlak
veren Mora ayaklanması sonrası meydana gelen olaylarla yakından ilgilidir.
1

Eski Rus ölçü birimi 1 desyatin, 1.093 hektara denkti
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1828-1829 Rus-Osmanlı savaşında Osmanlı devleti Ruslara karşı ordusuz savaşmak
zorunda kalmıştır (Zeyrek, 2001, s. 21). 16 Haziran 1826’da Vaka-i Hayriye olarak tarihte anılan,
II. Mahmut tarafından ortadan kaldırılan Yeniçeri Ocağı ve onun yerine kurulmakta olan Asakiri Mansure-i Muhammediye (Muhammedin zafer kazanmış orduları ) ordusu henüz tam olarak
kendi yerini sağlamlaştıramamıştı.
(20 Ekim 1827) Navarin faciasıyla (Rus, Fransız ve İngiliz donanmalarının savaş hali
olmadığı halde Osmanlı ve Mısır donanmalarını yok etmeleri) Osmanlı, deniz donanmasından da
yoksun kalmıştı. Osmanlının bu durumu Çar I. Nikola için bulunmaz bir fırsattı. Rusya bu
durumda Osmanlı Devletini tamamen ortadan kaldırmak ve III. Roma Devletini kurmak istiyordu.
Hiç şüphesiz ki, Kafkas savaşlarının en önemlisi Ahıska’da meydana gelen ve Ruslar
tarafından Ahıska’nın yakılmasıyla sonuçlanan savaştır. Rusların teslim olun çağrısına halk “Siz
gökyüzündeki Ay’ı Ahıska’nın camisindeki hilalden çok daha kolaylıkla sökebilirsiniz” diyerek
cevap vermişlerdir (Zeyrek, 2001, s. 17). Ahıska kalesinin Ruslara karşı parlak geçmişi,
yerleştiği mevzisi, General Paskeviç’in de gözünü korkutmuştu.
Ahıska kalesinin alınması çok kanlı bir olay olduğu gibi, Rusya askeri stratejisi açısından
da oldukça önemli bir gelişmeydi. Halk vatanın koruma amacıyla umutsuzlukla büyük bir
cesaretle savaştılar. Kadınlar, canlı olarak gavurların eline geçmektense yanan binalara dalarak
canlı canlı yanmayı yeğliyorlardı. Bir camide toplanan 400 kadar adamın tamamı diri diri yandı.
Rus askeri her zaman olduğu gibi ele geçirdiklerini öldürmeye başladılar (Baddeley,1995, s. 203).
Ahıska, Osmanlının sınır kalesiydi. Ahıska’nın düşmesi Ruslara Anadolunun kapılarının ardına
kadar açılması anlamına geliyordu.
Ermenilerin ihaneti ve Köse Mehmet Paşa’nın yanlış harp taktiği Ahıska’nın düşmesine
sebep olmuştur.Ahıska’nın düşüşü Osmanlı Devleti için tam bir felaketti. Ruslar güçlü direnişle
karşılaşmadan Erzurum’a kadar ilerlediler. Kafkas’a sürgüne gönderilmiş meşhur
Dekabiristçilerden M.S. Lunin “Siyasi bakımdan Ahiskânın işgali Paris’in işgalınden daha
mühim olaydır” demiştir (Hacılı, 2009, s. 33). Çünki Ahıska Osmanlının, Rusya’ya karşı
mukavemet edebilecek en muhkem sınır kalesiydi.
Rusların kesin zaferiyle sonuçlanan 1828-1829 Rus-Türk savaşı Edirne antlaşmasıyla son
bulmuştu. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin, Rusya’yı Kafkasya’dan atma ümitleri son bulmuş
oldu. Rusya ilk kez bu savaşta Doğu Anadolu’nun içlerine kadar ilerledi.
Edirne Antlaşması 16 maddeden oluşmaktaydı. Buna zeyl olarak, harb ve ticaret tazminatı,
4 maddelik mukavelname, ayrıca Eflak - Boğdan için ayrı bir senet de imzalanmıştır. Antlaşma
gereğince Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı (Gülsoy, 1993, s.
17). Edirne Antlaşması Rusya’ya toprak olarak çok büyük kazanç sağlamamıştır. Ama Osmanlı
Devleti çok büyük tazminat (10.000.000 altın) ödemek zorunda kalmıştır (Gülsoy, 1993, s. 18).
Bundan başka Osmanlı Kafkaslarda toprak kaybetmiş, Yunanistan, Sırbistan ve Tuna Dükalığı da
elinden çıkmıştır. Edirne antlaşmasında daha çok kazanan taraf ise Avrupa yani İngiltere, Fransa
ve Avusturya olmuştur (Şirokorad, 2009, s. 347).
14 Eylül 1829 tarihinde imzalanan Edirne antlaşmasıyla Ahıska ve Ahılkelek Rusya’ya
savaş tazminatı olarak verildi. Böylece Ahıska’nın kara günleri de başlamış oldu (Zeyrek, 2001,
s. 24).
Antlaşmanın 13. maddesi ise çalışmanın konusu açısından son derece önemlidir ve
Ermenilerin Kafkasya’ya göç etmesine olanak sağlamaktadır. Bu madde gereğince, iki devlet,
savaş sırasında a’mâl-i harbiye de bulunmuş veya tavır ve hareketleriyle diğer tarafı iltizam etmiş
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olan tebaalarını tamamen affediyorlar ve bunlardan, istedikleri yerlere göçmek isteyenlere de 18
ay müddet veriyorlardı. Bunun gibi, Ruslar tarafından işgal edilen ve Osmanlılara geri verilen
yerler halkından olup da, iki devletten birinin memleketine göçmek isteyenlere de 18 ay müsaade
verilecekti (Turan, 1951. s. 142)
Edirne Antlaşmasından Sonra Ahıska’ya Göç Eden Ermeniler
Ermeniler Şark meselesinden önce azınlık halklar içerisinde en büyük selahiyetlere sahip
bir millet olmuştur. Devlet içerisinde önemli kademelere gelen Ermeniler olduğu gibi Osmanlı
Devleti, Ermenileri “Millet-i Sadıka” olarak da adlandırmıştır. Moltke’nin ifadesiyle “Ermeniler
aslında Hristiyan Türkler’e verilen isimdi” demek doğru olur (Kop, 1999, s.125).
Rus Çarı I. Nikolay’ın, Ermenilere siyasi özerklik vereceği vaadi Ermenileri, Osmanlılara
karşı ayaklandırmaya yetti. Millet-i Sadıka olan Ermenilere artık Osmanlı Devleti güvenmiyordu.
Ermeniler Rus ordusuna asker olarak yazılmaya başladılar (Beydilli,1988, s. 384). Rus ordusunda
Ermeniler, Beyazıt’ta (Doğubayazıt) 2.000, Kars’ta ise 800 bazı kaynaklara göre 1.000 kişi,
Osmanlılara karşı savaşmıştır.
Doğu Beyazıt yöresinde Ermenilerin Türklere karşı yapmış oldukları katliamlar iki toplum
arasında dökülen “ilk kitlesel kan” olmuştur. Osmanlı yine de Ermenileri affetme büyüklüğünü
göstermiş, göç etmeden önce Osmanlı, Ermenilerin yapmış oldukları ihaneti affetmiştir. Osmanlı
bu acı olayı savaş esnasında vuku bulan “yol kazası” olarak adlandırmıştı (Sertçelik, 2015, s. 53).
Geri dönebilenler Osmanlı tarafından her hangi birbaskıya maruz kalmadıkları gibi, geçmişin’de
hesabı sorulmamıştır.
Rus – İran, Rus – Türk savaşlarının her ikisinin de ortak özelliklerinden biri Ermenilerin
her iki savaşta da Rusya’ya yardım etmesiydi. Rus – İran savaşında Revan Hanlığı’nın işgali,
Osmanlı – Rus savaşında ise Kars, Ahıska, Erzurumun işgalinde Ermenilerin çok büyük rolü
olmuştur (Beydilli, 1988, s. 383). Rusya bu durumdan (Ermenilerden) sonuna kadar yararlanmak
niyetindeydi. Rusya, Ermenilerden Osmanlı ve İran Devleti’ne karşı gelecekte güçlü bir “askeri
kordon” oluşturmak niyetindeydi (Beydilli, 1988, s. 368; Gülsoy, 1993, 23). Ayrıca gelecekte
patlak vermesi ihtimal olan Rus – Osmanlı, Rus – İran savaşlarında Ermenilerden yararlanmak
için Rus’ya, Ermenileri sınır bölgelerine yerleştirme kararı almıştı.
Antlaşma gereğince Rus’lar işgal ettikleri Erzurum, Kars ve Bayburt’tan geri çekildiler.
Rusların geri çekilmesiyle Ermeniler, Osmanlıya karşı yapmış oldukları ihanetten dolayı korkuya
kapıldılar. Paskeviç, Ermenilerin durumunu Çar I. Nikola’ya anlatmıştır. Ermenilerin, Rusları
kurtarıcı olarak gördüklerini, bizim bayramlarımızı kendi bayramları gibi kutladıklarını, en
esasıda Beyazit’te 2.000 Ermeni askerinin Rusya ile birlikte Osmanlılara karşı savaştığını, Kars’ta
da 800 kişilik Ermenilerden oluşan bir ordu kurulduğunu Çar’a yazmıştır. Ayrıca Paskeviç, Rus
ordusunun geri çekilmesiyle Ermenilerin Osmanlılar karşısında tehlikede olduğunu bildirmiştir.
Paskeviç Çardan Ermenilerin, Gürcistan ve Ermeni bölgesine (Nahçivan ve Revan) yerleştirme
görevinin kendisine verilmesini istemiştir.
Savaş sonunda General Paskeviç, Çar’dan da izin alarak kendisiyle birlikte Rus sınırını
geçmek isteyen Ermenileri kabul etmeye karar vermiştir. Yanında, Kürtleri kendi saflarına
çekmek için kullanılmak amacıyla alınan, fakat bu işin başarılamaması yüzünden ödenmeyen 300
bin ruble kadar para vardı. Bu para, bu amaç için kullanılabilirdi. Fakat kısa bir süre sonra,
göçmek isteyenlerin sayısı, Rusların da beklentilerini aşmıştı. Türklere yaptıklarından sonra
onlardan korkan Ermeniler, kitleler halinde, Ruslarla birlikte gitmek istiyorlardı. Bunun üzerine
bir göç komisyonu kurulmuş ve bol miktarda para harcanarak bu işlerin düzenlenmesine
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çalışılmıştır. Fakat sonunda Rus ordusu sınırı geçerken 90 bin kadar Ermeni de onları izliyordu
(Baddeley, 1995, s. 222). Osmanlı sınırları içerisinde bulunan Hristiyanlara Rusya topraklarına
göç etmek için yukarıda değinildiği gibi 18 ay kadar süre tanınmıştı. Ermeniler ve Rumların RusTürk Savaşı’nda Rusya’yı desteklemesi ve yardım etmesi nedeniyle onların Rus-Türk sınırlarına
yerleştirilmesi öngörülmüştü. Bu teklifi ileri süren Rus General Paskeviç Ermenistan, Gürcistan
ve Kafkasya bölgesinde 10 bin Ermeni ailesinin yerleştirilmesini sağlamak için görev aldı. Rus
Savunma Bakanı A.İ. Çerişev 18 Kasım 1829 tarihinde Paskeviç’e gönderdiği yazısında Rus
ordusuna yaptıkları hizmetler göz önünde tutularak (ileride karşılaşılabilecek savaşlarda bu
ahalinin yeniden kullanılması için) getirilecek Ermenilerin Ahıska sınırlarına yerleştirilmesi
gerektiğini belirtiyordu (Buntürk, 2007, s. 39).
Ahıska’nın Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra burada yaşayan Türkler 5-6 ay gibi
kısa bir sürede Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış, bunların yerine de Ermeniler
yerleştirilmiştir. V. L. Veliçko, Ahıska’daki Ermeni nüfusu hakkında şunları yazmaktadır:
“Ermenilerin Ahıska’da ortaya çıkışları 19. yüzyılın ilk yarısına rastlar. Ermeniler Ahıska’nın
gerçek sahipleri değildirler. Bu topraklara Türkiye’den gelip yerleşmişlerdir”. (Veliçko’dan
aktaran Guliyeva, 2004, s. 11). Ayrıca Paskeviç, göçürülen her Ermeni ailesi için Çardan ortalama
50 ruble gümüş para istemişti (Arzumanlu ve Mustafa,1998, 29).
Çar’dan olumlu cevap gelmesiyle Paskeviç göç işlerini hızlandırdı. General Pankratyev’i
de bu işle görevlendirdi.
Osmanlı her ne kadar bu ihaneti unutmuş olsa “afnameler” gönderse de Osmanlıya ihanet
eden Ermeniler, yapmış oldukları ihanetin büyüklüğünü anladıkları için ilk göç kafilesiyle yola
düştüler. Geride kalan halk ise cebren göç etmeye mecbur bırakılmışlardı.
Göç işlerinde Ruslara en büyük desteği ruhbanlar vermişler. İran örneğinde olduğu gibi
Anadolu’da da Ruslar ilk önce ruhbanlarla Karabaşlarla anlaşmış geride kalan halk ise
ruhbanların ve Karabaşların zorlamasıyla kendi yerlerini terk etmişlerdir. Hatta Erzurum’da
Karabaş ilk önce Rusya ile Osmanlıya karşı yaptığı işbirliği (ihaneti) gizlemeyi uygun görüyordu.
Daha sonra ise ihaneti açıktan yapmağa başladı. Halkı tehdit etmeğe kadar vardı. Karabaş “dellâl
nidâ ettirip, Rusyaluya gidenler Karabaşın defterine ve kalanlar dahi mahallât imâmlarının
defterine yazılsınlar ve mahalle imâmı defterine yazılanların emvâli gârât ve hânesi ihrâk
olunacak” (BA. HH. Nr. 36432) diyerek Ermeni halkını tehdit etmeğe başlamıştı. Osmanlı bu
durumu genral Pankratyev’e şikayet etsede değişen bir şey olmadı. Pankratyev gitmek istemeyen
Ermeniler zorla götürülmeyecek diyerek halka nida ettirmek zorunda kaldı. Fakat aynı işlemler
yine devam ediyordu (Beydilli, 1988, s. 388). Osmanlı, Ermenilerin gitmemeleri için elinden
gelen her şeyi yapıyordu. Fakat Ermeniler, Rusların vaatlerine kanmış, gitmeyen halk ise adları
ruhbanlar ve keşişler tarafından göç defterlerine kayıt ettirilerek, zorla götürülüyordu.
Rusya, Türk sınırında Ermenilerden ve diğer Hristiyanlardan oluşan ve Rusya’ya daima
sadık bir Hristiyan halkı yaratmak istiyordu. Her iki antlaşmada da yer alan nüfus göçleri tesadüfi
değildi. Bu göçler çok ince düşünülmüş Kafkasya’nın demografik yapısını değiştirme planıydı.
Ruslar, Kafkasya’yı Ruslaştırma, (slavlaştırma) Hristiyanlaştırma siyasetini böylece başlatmış
oldu. Bunun için de Rusya, Kafkasya’ya sadece Ermeni halkını değil diger Hristiyan halkı da
göçürmüştür. Örneğin Yunan, Alman, Malakan, Duhobor, Polonyalı, ve Ruslar’da Kafkasya’ya
göç ettirilmiştir (Tanrıverdi, 2014, s. 2). Bununla da Kafkasya’nın demografik yapısı
Hristiyanların lehine hızlıca değişmeğe başladı.
Müslümanlardan boşalan yerlere yıllardır Ruslara sadakatte kusur etmeyen Ermeniler
yerleştirilmeye başlanmıştı. Ermenilerin Ahıska ve çevresine rahat göç etmeleriyle ilgili Göçmen

1829 TARİHLİ EDİRNE ANTLAŞMASI’NDAN SONRA RUSYA’NIN AHISKA SİYASETİ… • | • 487

Komisyonu kuruldu. Anadolu Hristiyanlarının göçünü düzenleyen bu komisyon, göçmenler
Rusya sınırını geçtiği andan itibaren onları himaye için gereken bütün kararları alacak,
göçmenlerin tamamı yerleşim yerlerine yerleştirilinceye kadar çalışmalarını devam ettirecekti.
Komisyon, Gürcistan ve diğer eyaletlerde kullanılmayan devlet arsaları ile ilgili bilgi toplayacak,
Türkiye’den göç edenlerle ilgili askeriyeden bilgi talep ederken onların çalıştıkları işlerle ilgili de
bilgi alacaktı. Komite göçürülen köyün tamamını aynı köye, bu mümkün değilse komşu köylere
yerleştirecekti. Göçmenleri gerektiği kadar toprak temin edecekti (AKAK, 1878, s. 832). **
Göçmenler devlet topraklarına yerleştirilecek, toprak yetmediği durumlarda ise kilise ve büyük
toprak sahiplerinin topraklarına yerleştirilecek. Göç eden Ermeniler 6 yıl boyunca vergiden, 3 yıl
boyunca da toprak mükellefiyetinden muaf tutulacaktı. Göçmenlerin oluşturduğu Hristiyan
köyleri Müslüman köylerle karıştırılmayacak ve Hristiyanlardan müteşekkil ayrı mahalleler
oluşturulacaktı. Göç eden Ermenileri yerleştirirken, yerleşim yerinin rahatlığı, güzelliği ve
suyunun iyi olmasına dikkat edilecekti. Ayrıca göç eden her bir aileye ortalama 25 Ruble gümüş
para değerinde yardım yapılacaktı. Tüm göçmenler 3 gruba ayrılacaktı: Tüccarlar, üretimden
anlayan zanaatkârlar ve tarımla uğraşan köylüler. Tüccar ve zanaatkârlar şehirlere ve kendi
mesleklerini yapabilecekleri yerlere, köylüleri ise köylere yerleştirilecekti (AKAK, 1878, s. 832).
Göç Eden Ermenilerin Sayısı, Göç Ettirildikleri Yerler ve Kafkasya’ya Göç Eden
Diğer Halklar
İran’dan çok kısa bir sürede 8.249 hane, yani 41.245 kişi göç etmiştir. Doğu Anadolu’dan
ise bunun iki katından fazla 100.000 civarında olduğu düşünülüyor (Gürün, 1983, s. 57). Osmanlı,
Ermenilerin toplu olarak göç etmesine açıktan karşı çıkamıyordu. Bununla birlikte Ermeni
halkına güvence veriyor, Rusya ile işbirliği yapmış olan Ermenilere Osmanlı “Afvnameler”
gönderiyordu. Ayrıca Osmanlı yerinde rahat yaşayan ahalinin Rusya’ya göç edebileceklerini de
pek ihtimal vermiyordu. Antlaşma gereğince açıktan göç etmek isteyen ahaliye karşı bir şey
yapamayan Osmanlı yönetimi kalmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyordu. Erzurum
sarraflarından Köseoğlu’nu kendi cemaatini bu hususta uyarmakla vazifelendirmiştir. Gitmek
isteyen halkın topraklarının da Erzurum ağaları tarafından satın alınmasının engellendiği General
Pankratyev tarafından şikâyet konusu olmuştur (Beydilli, 1988, s. 387). Göçten sonra bazı Ermeni
aileleri geri Türkiye’ye dönmüşler. Rusya’nın bu konuda çok sert kararlar almasına bakmayarak
fırsat düştükçe Ermeniler, Osmanlı topraklarına geri dönmüşlerdir. Türkiye’ye geri dönen
Ermenilere herhangi bir baskı yapılmadığı gibi toprakları da kendilerine geri verilmiştir.
Doğu Anadolu’dan göçürülen Ermenilerin sayısı tam olarak belli değildi. Ortalama
olarak 90.000 ile 100.000 arasında rakamlardan bahsediliyor (Beydilli, 1988, s. 407; Sertçelik, s.
52; Buntürk, s. 30). Sadece resmi kayıt altına alınan Erzurum’dan göç eden Ermeni sayısı, 4230
aile, yaklaşık 21150 olarak kayıt edilmiştir.
İran’dan göçürülen Ermeniler
Osmanlı resmi kayıtlarına göre
Erzurum’dan göçürülen Ermeniler
Doğu Anadolu’dan göç eden
Ermeniler

Aile
Kişi
Aile
Kişi
Aile
Kişi

8.249
41.245
4.230
21.150
20.000
100.000

Erzurum’dan göçen Ermenilerin resmi Osmanlı kayıtları (Beydilli, 1988, s. 410)
Danışmanım Sayın: Prof. Dr. Sebahattin Samur’a, yardımlarından dolayı Sayın: Vagif Mustafayev’e ve Akak
kaynaklarının çevrilerinden dolayı Sayın: İbrahim Hasanoğluna derin teşekkürlerimi bildiriyorum.
**
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Bir başka kaynakta ise antlaşmadan sonra 3 Nisan 1831 tarihine kadar Türkiye’den
göçürülen Ermeni ailelerinin tahmini sayısı ve göçürüldükleri yerler bildirilmiştir (Arzumanlı,
Mustafa, 1998, ss. 32-33).
Göçürüldükleri bölgeler Göçürülen
sayısı
Erzurum’dan
7.288
Ardahan’dan
67
Kars’tan

2464

Bayezid’den

4215

Toplam

14034

ailelerin Hangi bölgelere göçürüldüler
1.
5.000 aile Ahıska (paşalığının arazisine
2.
1050 aile Borçalı ve Tsalka çevresine
3.
1305 aile Pembek ve Şoragel bölgelerine
1.
2264 aile Pembek ve Şoragel bölgesine
2.
200 aile Talnsk kasabasına
Ermeni bölgesine – Sevan gölü çevresine ve Baş
Abarana

Doğu Anadolu’dan göçürülen Ermenilerin rakamlarının tahmini rakam olduğunu bir kez
daha kayıt edelim. Resmi olarak bu rakam ortaya konulmuş olsa da gayri resmi olarak göç eden
Ermenilerin bu rakamdan çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu rakamlara göre ortalama her
aileden 6 kişi olursa 84.000 kişi Doğu Anadolu’dan göç etmiş oluyor. Bazı tarihçiler bu
rakamların 90.000’le, 100.000 arasında değiştiğini ifade ediyorlar (Sertçelik, 2015, s. 52).
Kafkasya’nın yerli halkı olan Türkler savaş ve açlık sonucunda Türkiye’ye göç etmiştiler.
Göç eden yerli ahalinin yerine Ermeniler yerleşmeye başladılar. Rusya, yeni sakinler için devlet
kasasından, 6 yıl süreliğine faizsiz 380.000 gümüş ruble kredi vermişti. Lazerev bu göç
harekâtıyla ilgili olarak “Rusya için bu nüfus yeni zenginlik kaynağı olacaktır” demiştir (Beydilli,
1988, s. 404).
Komisyon göç eden Ermenilerin rahat yaşamaları için elinden geldiği kadar yardım
etmiştir. Ruslar, Ermenilerin topraksız kalmamaları yerli halkla sorun yaşamamaları için azami
dikkat etmişler. Göç komisyonunun 30 Kasım 1830 tarihli raporunda Ahıska Paşalığına
Erzurum’dan gelerek yerleşen Ermenilerin büyük çoğunluğunun Ahıska’daki yerlilerin
(Türklerin) özel mülklerine yerleştirildiği belirtilmektedir. O dönem Ahıska’nın yöneticiliğini
yapan Yarbay Dreşern komisyona Ermenilerin yerleşimi için belirlenen toprakların tamamının
devlet malı olduğunu ve arasında özel mülklerin bulunmadığını belirtmiştir. Komisyon
Ermenilerin yerleştiği yerlerin tamamen sahipsiz olmasına dikkat etmiş, yerel halk ile göçmenler
arasında sorun çıkmamasına azami dikkat göstermiştir. Dreşern komisyonun bu konudaki
sorusuna Ermenilerin yerleştirildikleri toprakların sahiplerinin şimdiye kadar ortaya
çıkmadıklarını, onların Türkiye ile savaşa katıldıklarını ve geri döneceklerinin öngörülmediğini
söylemiştir (AKAK, 1878, VII, s. 843). Komisyon raporundan da anlaşıldığı üzere Ahıska’da
Ermenilerin yerleştirildikleri toprakların asıl sahipleri Türk-Rus savaşında Ruslara karşı
savaşırken ölmüş ya da aileleriyle birlikte Anadolu’ya göç etmişlerdir.
Paskeviç’in Komisyon’a yazdığı 27 Nisan 1831 tarihli emirnamesinde ise Ahıska
topraklarına yerleştirilen göçmenlerin yerel halkın özel mülklerine yerleşmelerinin Osmanlı
Devleti ile yapılan anlaşma gereği olduğunu ve özel mülk sahiplerinin belirlenen süre içerisinde
mülklerini satabileceklerini, buna izin vermemenin anlaşmaya aykırı olacağını belirtmektedir.
Paskeviç göçmenlerin en iyi yerleri sahiplendiklerini bildiğini, Albay Dreşern’in kendisine
yazdığı rapora göre göçmenlerin bazılarının yerleştiği özel mülklerin daha göç başlamadan
göçmenler tarafından alındığını belirtmektedir. Dolayısıyla göçmenler bu toprakların devlet
toprağı değil özel mülk oluğunu bilmekteydiler (AKAK, 1878, VII, s. 848). Buradan da
anlaşılacağı üzere, Ermeniler Ahıska’ya ya savaştan önce ya da savaş sırasında göç etmeye
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başlamışlar ve onların çok daha önceden Ahıska’ya yerleşme hesaplarının olduğu tahmin
edilebilir. Paskeviç ayrıca Ahıska Paşalığına beklenenden çok daha fazla, yaklaşık 5 bin ailenin
göç ettiğini, komisyon ve yerel yöneticilerin göçmenleri yerleştirmede zorluk yaşadığını ve
onların özel mülklere yerleştirilmesi meselesinin belki de en önemli sorun olduğunu
söylemektedir. Bu nedenle Paskeviç özel mülklere yerleşenlerle ilgili komisyonun şu şekilde
çalışma yapmasını emretmiştir: Yerlilerin özel mülklerine yerleşen tüm göçmenlere boş hazine
topraklarına geçmeleri gerektiği bildirilsin ve hangi yerlere geçileceği ve göçün ne kadar sürede
yapılacağı komisyonca belirlensin. Bunlar 6 yıl gelir vergisinden, 3 yıl da toprak vergisinden muaf
tutulsun. Bunlardan daha önce yerleştikleri yerlerde kalmak isteyenler (Yani Türklerin
topraklarına yerleşenler) yerleştikleri yerlerin sahipleri ile anlaşsın ve bunu komisyona bildirsin.
Ve son olarak göçmenlerin yerleştikleri yerlerin sahipleriyle yapacağı anlaşmanın içeriği,
alacakları toprakların maliyetleri komisyonca hesaplansın ve ödenecek tutar ve zaman
komisyonca belirlenerek hazineden tahsil edilsin (AKAK, 1878, s. 848).
General Pankratev’in, Paskeviç’e yazdığı 7 Mayıs 1831 tarihli raporunda göçmenlerin
durumundan bahsedilmektedir. Erzurum’dan Ahıska’ya gelen Ermenilerin köylülerin büyük
çoğunluğunun Türklerden satın alınan topraklara yerleştirildiği fakat hiçbir göçmenin eskisi gibi
mülk toprak sahiplerine bağımlı olmak istemediği belirtilmektedir. Onlara bağımlı yaşamaktansa
her türlü zorluğa razı olduklarını söyleyen göçmenler onlara kolayca yerleşebilecekleri yer
verilmemesi, devletin yardım yapmaması ve bir daha göç etmek zorunluluğu ortaya çıkması
durumunda geldikleri yerlere geri dönmenin daha iyi olacağını söylemektedirler (AKAK, 1878,
s. 848). Ermenilerin her ne kadar zorunlu olarak göç etmiş olsalar da Rusya’nın vaatlerinin yerine
yetirilmelerini istiyordular. Buradan da anlaşıldığına göre Ermeniler zorunlu olarak değil, bir
takım beklentilerle Erzurum’u terk edip Ahıska’ya göç etmişlerdir. Bu Rus yetkililerin de onlara
bir takım güvence ve vaatlerde bulunduğunu da göstermektedir. General Pankrate’nin Paskeviç’e
11 Haziran 1831’de yazdığı raporda ise göçmenlere yapılan maddi yardımlardan
bahsedilmektedir. Rapora göre Ahıska’da ipek ve kâğıt üretimi için 6 bin ruble, Ahıska’da 400
aileye ev yapılmıştır. Ahılkelek’te ise 100 aile için 50’şer rubleden toplam 25 bin ruble, Pembek
ve Şoragel bölgelerinden Ahıska’ya göç edeceklere 1.500 ruble, Erzurum’dan Ahıska’ya
gelenlere ise tarım ve hayvancılığı geliştirmek için 600 ruble yardım yapılmıştır (AKAK, 1878,
s. 850-851).
Sonuç
Azerbaycan’dan ve Doğu Anadolu’dan göçürdüğü Ermenilerle aynı zamanda Osmanlılara
ve İran’a karşı sınırlarda bir “askeri kordon” düşünen Rusya’nın bu tedbirindeki askeri
mülahazalara karşısında, Osmanlı devletinin de vaktiyle sınırlarında Müslümanlarla iskân
edilmesi özellikle öngörülmüş bir “serhad şeridi” tahkimatı oluşturmamış olması herhalde büyük
bir hata oluştur. Oysa bu siyaset yalnız Rusların değil Avusturya’nın da (Alman İmperatorluğu)
böyle bir askeri kordon (Militaer Grenze) teşkilatı ile Dalmaçya’dan Erdel’e kadar uzayıp giden,
binlerce kilometrelik bir sahayı uzunlamasına ve derinlemesine, özel statülü Hristiyan ile iskân
ederek, Türklere karşı büyük bir sed oluşturduğu malumdur. Ancak “93 Savaşı’nın” o zor
günlerinde yüzbinlerce Müslümanların akın akın Osmanlıya geldikleri dönemde Osmanlı göç
eden ahalinin bazılarını Doğu ve Güney Anadolu’ya mesela Diyarbakır ve çevrelerine
yerleştirmek istedikleri zaman başta Ermeni piskoposları olmak üzere yerli halk şiddetle karşı
çıkmıştır. Ermeniler yabancı devlet konsoloslarına ve İstanbul’daki elçiliklere başvurarak girişim
henüz plan halindeyken engellemişlerdir. Bu durum Osmanlı’nın son dönemde zayıflığını, hem
de zamanın da sınır bölgelere zamanın da Müslümanlardan oluşan bir halk kitlesinin
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yerleştirilmemesinin ne kadar vahim sonuçlar doğurduğunu ortaya çıkarmıştır.
Osmanlı gibi çok uluslu millete sahip olan devletler her zaman halkı korku ve baskıyla
yönetmişler. Osmanlı Devleti, İslam dini temelleri üzere kurulduğu için böyle bir yönetim sistemi
olmamıştır. Osmanlı fethettiği bölgelerde halkın manevi değerlerine saygıyla yanaşmışlardır.
Fetih edilen bölgelerde toplu olarak göç siyaseti uygulamamıştır.
Edirne antlaşmasıyla son bulan 1828-1829, Rus – Osmanlı savaşı Osmanlı’nın demografik
yapısına çok büyük etki etmiştir. Azınlık halklar milliyetçilik akımına kapılarak özgürlüklerini
talep etmeğe başlıyordular. Millet-i sadıka olan Ermenilerde bu milliyetçilik akımına kapılmağa
başlamıştı.
Rus Çarı I. Nikolay’ın, Ermenilere siyasi özerklik vereceği vaadi Ermenileri, Osmanlılara
karşı ayaklandırmaya yetti. Millet-i Sadıka olan Ermenilere artık Osmanlı Devleti güvenmiyordu.
Ermeniler Rus ordusuna asker olarak yazılmaya başladılar (Beydilli,1988, s. 384). Rus ordusunda
Ermeniler, Beyazıt’ta (Doğubayazıt) 2.000, Kars’ta ise 800 bazı kaynaklara göre 1.000 kişi,
Osmanlılara karşı savaşmıştır
Ermeniler, Rusların tahrikiyle Osmanlıya ihanet etmişler. Rusların geri çekilmesiyle de
ihanet eden Ermeniler çok zor bir durumda kalmıştılar. Paskeviç Ermenilerin bu durumunu
gördükten sonra İran’da olduğu gibi Doğu Anadolu topraklarında yaşayan Ermenileri de Rus sınır
topraklarına göç ettirmeğe karar almıştır. Bu konuda Çar’dan olumlu cevap alan Paskeviç hiç
zaman kayıp etmeden göç işleriyle ilgili komisyon kurmuştu.
Osmanlı, Ermenilerin toplu olarak göç etmesine açıktan karşı çıkamıyordu. Bununla
birlikte Ermeni halkına güvence veriyor, Rusya ile işbirliği yapmış olan Ermenilere Osmanlı
“Afvnameler” gönderiyordu. Osmanlı hükümdar ve devlet nüfuzun en önemi zenginlik, güç ve
kuvvet faktörü olarak görüyorlardı. Ermenilerin toplu olarak zorla göç ettirilmelerine her zaman
karşı çıkıyordu. Rusya göçürülen bu nüfuzun İran ve Osmanlı devleti için çok büyük ve uzun
vadeli zararlara uğrayacaklarını biliyordu. Lazarev “Rusya için bu nüfus yeni bir zenginlik
kaynağı olacaktır” diyerek itiraf etmiştir.
Rusya, Türk sınırında Ermenilerden ve diğer Hristiyanlardan oluşan ve Rusya’ya daima
sadık bir Hristiyan halkı yaratmak istiyordu. Her iki antlaşmada da yer alan nüfus göçleri tesadüfi
değildi. Bu göçler çok ince düşünülmüş Kafkasya’nın demografik yapısını değiştirme planıydı.
Ruslar, Kafkasya’yı Ruslaştırma, (slavlaştırma) Hristiyanlaştırma siyasetini böylece başlatmış
oldu. Bunun için de Rusya, Kafkasya’ya sadece Ermeni halkını değil diger Hristiyan halkı da
göçürmüştür. Örneğin Yunan, Alman, Malakan, Duhobor, Polonyalı, ve Ruslar’da Kafkasya’ya
göç ettirilmiştir. Bununla da Kafkasya’nın demografik yapısı Hristiyanların lehine hızlıca
değişmeğe başlamıştır.
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TUZCUZADE/TUZLUOĞLU İSYANI VE AHISKA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
TUZCUZADE/TUZLUOGLU REBELLION AND ITS EFFECTS ON AHISKA
Meriç AYBAR*
Özet
1808 yılında tahta çıkan Sulta II. Mahmut, tahta çıkışında fazlasıyla katkısı bulunan Rusçuk Ayanı
Alemdar Mustafa Paşanın etkisinde kalmış ve buna bağlı olarak ayanlar ile Sened-i İttifak adında bir
sözleşme imzalayarak ayanların varlığını bir nevi resmileştirmiştir. Osmanlı devletinde ayanlık gittikçe güç
kazanmış ve bu engellenemez güç Sened-i İttifak ile vergi toplama hakkını elde ederek iyice gücünü
arttırmıştır. Karadeniz’de Trabzon ve Rize bölgelerinde bu ayrıcalığı elinde bulunduran
Tuzcuzade(Tuzluoğlu) zaman içerisinde siyasi çatışmalar sonucu bu ayrıcalığını kaybetmiş, buna bağlı
olarak geniş bölgelere kadar yayılacak bir isyan girişimi başlatmıştır. Bu isyan kısa sürede Ahıska bölgesine
kadar ulaşmış ve burada da kendisini belirgin bir vaziyette hissettirmiştir. Çalışmamızın konusu da bu
doğrultuda olacak ve bu isyanın Ahıska üzerindeki etkisini gerek bilimsel kaynaklar ve gerekse de arşiv
kaynaklarını baz alarak incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: II. Mahmut, Sened-i İttifak, İsyan, Tuzcuzade, Ahıska
Abstract
Sultan II. Mahmut throned on 1808 was influenced by Ruscuk Councilor who highly contributed
his ascend to throne. Consequently He signed a contract named Sened-i İttifak with the councilors and
formalized their being in one way. After this fact, Councillorship got much power in Ottoman and this
unpreventable power raised with the tax collection right which was given with Sened-i İttifak. Tuzcuzade
(Tuzcuoglu) who had such a privilege in Black Sea region especially in Trabzon and Rize lost this privilege
because of political conflicts and started a rebellion which spread a large area. This rebellion spread over
Ahıska region and became threatening. The subject of our work will be in this direction and the effects of
this rebellion on Ahıska will be studied both with scientific and archive sources.
Key Words: II. Mahmut, Sened-i İttifak, Rebellion, Tuzcuzade, Ahiska

Giriş
Osmanlı devleti kuruluşundan itibaren uygulamış olduğu toprak yönetim sistemi sayesinde
uzun yıllar ayakta kalmayı başarmıştır. Devlet yaptığı her fetih ile ilerlemiş ve gelişmiştir. Ancak
bu ilerleme XVII. Yüzyıldan itibaren yavaşlamaya ve durmaya başlamış, devlet önce duraklama
daha sonra da gerileme geçirmiştir. Osmanlı devletinin bu duruma düşmesinde dış etkenlerin
yanında kendi içerisindeki durumlarda fazlası ile etkili olmuştur. Özellikle eskisi kadar toprak
fethi gerçekleştiremeyen Osmanlı savaşlardan da umduğunu bulamamaya başlamış ve
yenilgilerin sayısı iyiden iyiye artış göstermiştir. Bütün bu olumsuzluklar devletin ekonomik
olarak zor duruma düşmesini de beraberinde getirmiştir.
Diğer taraftan Avrupa XV. Yüzyılın sonlarına doğru müthiş bir hamle başlatmış Portekiz
ve İspanya öncülüğünde başlayan coğrafi keşifler farklı ve güçlü bir Avrupa’nın sinyalini
vermeye başlamıştır. Coğrafi keşiflerin ardından gelen Rönesans hareketleri ise coğrafi keşiflerin
üstüne Avrupa’ya ilaç gibi gelmiş Avrupa bir anda siyasi, sosyal, Teknik ve ekonomik yönden
ilerlemeye başlamıştır.
Bu sırada halen daha kendisini Avrupa’nın en büyüğü olarak gören Osmanlı Avrupa’nın
bu hamlelerine karşılık vermemiş, vermeye çalıştığı andan sonra da başarılı olamamıştır.
Özellikle coğrafi keşiflerin ardından Avrupa’ya gelen değerli madenler Osmanlı ekonomisini
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fazlasıyla etkilemiş Osmanlıda fiyat artışlarını beraberinde getirmiştir. Bu fiyat artışları diğer
etmenlerle birleşince Osmanlı toprak sistemi başta olmak üzere birçok kurumun ve sistemin
olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.
Tımar sistemi olarak bilinen bu sistem Osmanlı ekonomik çarkının en işlek taşı
konumundadır. Bu sistemin bozulması çarkında bozulmasına zemin hazırlayacaktır. Üstelik
savaşların artması ve vergi oranlarının artırılması bu sisteme iyice zarar verecek ve Celali
isyanları olarak bilinen isyanların oranı XVII. Yüzyılda iyice artacaktır. Bu isyanların artması
taşrada güven ortamının bozulmasına zemin hazırlayacak ve taşradaki ahali daha güvenli yerler
arayışına girecektir.
Bu güvenli yer arayışları taşradaki özellikle köylülerin hızlı bir şekilde şehirlere göç
etmesine neden olacak bu göç devleti toplumsal ve ekonomik yönden ciddi anlamda olumsuz
etkileyecektir. Bu göçün devlete toplumsal sıkıntısı şehirlerde çarpık kentleşme, fiyat artışı,
işsizlik gibi faktörlerle kendisini gösterirken, ekonomik boyutu ise boşalan köylerde artan
çiftbozanlar ve tımar sisteminin bozulması şeklinde olmuştur.
Tımar siteminin bozulması devleti yeni çözüm arayışları bulmaya itmiş ve alternatif olarak
iltizam sistemi olarak bilinen bir sistem düşünülmüştür. Bu sisteme göre devlet bir bölgenin
gelirlerini açık artırma yolu ile kiralıyordu. Burada amaç devletin nakit ihtiyacını karşılayabilmek
ve artan ekonomik sıkıntılara acil çözümler üretebilmekti. Osmanlı devleti aslında bu sistem ile
anı kurtarmanın derdine düşmüşken gelecekte yaşayacağı büyük sıkıntıların farkında bile değildi.
İltizam sisteminde mültezim denilen kişiler kiraladıkları topraklarda resmen bir ağalık
düzeni içerisinde yaşayacak ve bu düzen gelecekte Osmanlı için büyük bir problem olacak ayanlık
sisteminin doğuşuna zemin hazırlayacaktı.
Osmanlıda Ayanlık ve XIX. Yüzyıl Ayanları
Ayan kelimesi anlam itibari ile incelendiğinde zaman içerisinde kendi öz anlamını yitirerek
farklı anlamlarda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Öz itibari ile ayan Arapçada göz anlamına gelen
“ayn” kelimesinin çoğuludur. Halkın gözünde sivrilmiş olan kişiler için kullanılır. Genel anlamda
ise herhangi bir vilayet ya da kazada o yerin yönetimi ile meşgul, hükümet ile halk arasında irtibatı
sağlayan kişiler için kullanılır (Güven, 1999: 10).
Belgelerde Voyvoda, mütesellim, muhassıl, mutasarrıf ve vali olarak kayda geçen bu
kişilere aynı zamanda mütegallibe veya derebeyi de denilebilmektedir. Bu sınıfı oluşturanlar ise
kapıkulları, yeniçeri serdarları, sipahi, kethüda yerleri, mültezimler, mukata’a eminleri, emekli
olan beylerbeyleri, sancakbeyleri, kadılar, müderrisler, müftüler ile bunların çocuklarından
meydana gelmişlerdir ( Güven, 2016: 3)
İlk zamanlarda vilayet yönetiminde önemli bir role sahip olmayan bu kişiler, bölgenin ileri
gelenlerinden oldukları için eyaletlerde bulunan görevlilere gönderilen fermanlarda bunlardan
yardım istendiği olmuştur. Bu kişilerden erzak ve ham madde fiyatlarını tayin etmek, kamu
binalarının tamirini yapmak, eşkıya yakalamak, orduya asker sağlamak, vergi ve mukâtaa
gelirlerini toplamak vb. yardımlar istenmiştir (Yürük, 2016: 4)
Osmanlı devletinde Müslüman tebaanın yanında gayr-i müslim tebaa arasında da ayanlara
benzeyen gruplar vardı. Bunlarda kocabaşılardır. Kocabaşılarında Hristiyan ahalide, devletle
cemâat arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve vergileri toplayan çorbacılar oldukları bilinmektedir.
Çorbacılar ve kocabaşılarda âyanlar gibi seçilip halka adli ve idari konularda yardımcı olmuşlardı
(Güven, 1999:12).
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Ayanların ortaya çıkıp etkin bir hale geldiği bölgelerden biri de Doğu Karadeniz Bölgesi
olmuştur. Doğu Karadeniz bölgesinde dağlık alanlar fazla olduğundan geniş tarım arazilerinden,
batıdaki gibi büyük toprak çiftliklerinden tam anlamıyla söz edilemez. Bu sebeple bölgedeki
ayanların ekonomik olarak güçlenmesinde ilk önce bir takım vergileri devlet adına toplamaları
ardından da bölgede idari, adli ve askeri kesimlerle iyi ilişkiler kurmaları etkili oldu. Böylece
ayanlar bölgedeki önemli devlet gelirleri olan cizye ve avarız tahsildarlığı, Trabzon gümrük
mültezimliği ve çeşitli ticaret ve zanaat faaliyetlerini kapsayan gelirleri iltizam yoluyla elde
etmeyi başardılar (Yürük, 2016: 4).
XIX. yüzyılda önemli eyaletlerden biride Trabzon’du. Trabzon eyaletine bağlı sancaklar
Trabzon, Gümüşhane, Karahisar-ı Şarki, Gönye, Canik olup bu dönemde Canik bağımsız bir
Muhassıllık, Gümüşhane ise emanet olarak yönetilmekteydi. Trabzon valisinin aynı zamanda
Canik Muhassılı ve Gümüşhane emini olduğu zamanlar da bulunmakla birlikte; genelde buraları,
atanmasında valinin de rol aldığı bir yönetici tarafından idare olunmaktaydı. 1796-1797 yılına ait
bir sicil kaydında Trabzon kazaları olarak sayılan yerler arasında Canik ve Karahisar-ı Şarki
kazaları bulunmamaktaydı. Belirtilen kayıtta Nefs-i Trabzon, Sürmene, Of, Keşab, Giresun,
Kürtün, Tirebolu, Rize, Mavri, Maçuka, Yivebolu (Görele), Gümüşhane, Arhavi, Batum, Ünye,
Soğucak, Faş, Sohum Trabzon’un kazaları olarak gösterilmiştir (Saydam, 2006:287).
Doğu Karadeniz’de ayanlar ise genellikle Faş, Hemşin ve Arhavi dolaylarında
oturmuşlardır. Karadeniz’de yaşanan son dönem kısmi otorite bozukluğu ayanların iyice
güçlenmesini sağlamıştır. XIX. Yüzyılda Karadeniz’de bulunan ayanların öne çıkanları ise
şunlardı.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Trabzon’un Balata kazasında Hacı Salih Ağaoğlu Ömer Ağa, 500 nefer.
Balatına Serdarı Hacı Hüseyinoğlu 240 nefer.
Bahadıroğlu 300 nefer.
Serdarzade Mehmet Ağa 200 nefer.
Makuloğlu Hasan Ağa, 300 nefer.
Kuruoğlu Hüseyin Ağa, 500 nefer.
Trabzon’da Kalaycıoğlu Kamer Ağa, 300 nefer.
Trabzon’da Saferoğlu Osman Ağa, 200 nefer.
Trabzon’da Çubukoğlu 150 nefer.
Maçkalı Eyyüboğlu, 300 nefer
Sürmene Kazasında Küçük Salihoğlu Mehmet Ağa, 250 nefer.
Sürmene’de Abanozoğlu Piri Ağa, 250 nefer.
Sürmene’de Sakaoğlu Ali Ağa, 300 nefer.
Sürmene’de Bünyadoğlu Mehmet Ağa, 100 nefer.
Sürmene’de Gümrükçüoğlu Genç Ağa, 150 nefer.
Sürmene’de Küçük İbrahimoğlu Ahmet Ağa, 100 nefer.
Sürmene’de Yassıoğlu Mehmet Ağa, 300 nefer.
Sürmene’de Çarşulu Ağalarından Ali Ağa, Mümin Ağa ve İsmail Ağazade Mehmet
Ağa, 300 nefer.
Of Kazasından 1800 nefer.
Vize kazasından 3660 nefer
Lazlık sair bölgelerinden 12500 nefer (Güven, 1999: 35).
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Tuzcuoğulları ve Ahıska Üzerindeki Etkileri
Tuzcuoğlu Memiş Ağa 1715 yılında doğmuştur. Hopa şehrinin eşraflarından Hamdi Bey’in
oğlu ve Erzurum valisi Ahmet Paşanın yeğenidir. Tuzcuoğlu ailesi ile ilgili bugüne ulaşan en eski
kayıt1763 yılına aittir. Trabzon Şer’iyye Sicilindeki bu kayıtta Rize sakinlerinden Tuzcuoğlu
Ömer’in Birçok kişiyi yanına toplayarak eşkıyalık yaptığından bahsedilir. Daha sonraki
kayıtlarda ise Tuzcuoğlu Rize ayanı diye anılmaktadır. Bu durum, Tuzcuoğlu ailesinin rakiplerini
bertaraf ederek, 1760’lardan itibaren Rize âyanlığını ele geçirdiğini işaret etmektedir
(Hacısalihoğlu, 2012: 451).
Tuzcuoğlu Memiş Ağa Rize ve Hopa arasındaki kazaların vergisini devlete peşin olarak
ödeyerek, köylere devletin tahsildar sokmasını engelliyor, askerlik çağına gelen gençleri kendi
etrafında topluyordu. Bunun yanında savaşlarda gösterdiği yararlılıklardan dolayı rütbe olarak da
yükseliyordu. Son olarak Rus harbinde gösterdiği yararlılıktan dolayı Faş kalesi muhafızlığına
tayin edildi.
1811 yılana gelindiğinde ise Tuzcuoğlu Memiş’in ayanlık bölgesi Gönye sancağına kadar
genişletildi ve Doğu Karadeniz’in en nüfuslu ayanı haline geldi. Buna karşılık dah önce Gönye,
Faş ve Anapa muhafızlığında bulunan Hazinedarzade Süleyman Ağa başarılarından dolayı
vezirlik makamına yükseltilerek Trabzon valiliğine atandı. Bu durum daha önce araları iyi olan
Memiş Ağa ile aralarının açılmasına neden oldu. Aslında olay bir alacak verecek meselesi gibi
gözükse de aslında bunun altında yatan ana etmen nüfuz mücadelesi idi (Hacısalihoğlu,
2012:451).
Vali Süleyman Paşa’nın Faş kalesi muhafazasına memur iken Memiş Ağa’dan 250 bin
kuruş borç aldığı, bunu ödemeyip aynı miktarda yeniden borç istediğinde istediğini alamaması
üzerine Memiş Ağa’ya garaz bağladığı ve İstanbul’a onu asi göstermek için elinden geleni yaptığı
belirtilmektedir. Sultan 2. Mahmut İstanbul’da merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışırken Doğu
Karadeniz’in yerli ağaları dayanışma içerisinde Rize, Hopa, Of, Sürmene havalisinde halkı
kendilerinden başka otoriteyi tanımamaya zorluyorlardı. Hazinedarzade Süleyman Paşa Trabzon
Valisi olmasına rağmen Tuzcuoğlu’na emirlerini dinletememektedir. Süleyman Paşa merkeze
şikâyetlerini zamanla arttırmış ve Tuzcuoğlu’nun Kapucubaşılık görevinin alınmasına ve
soruşturma yapılmasına neden olmuştu. Yapılan ilk soruşturma da Tuzcuoğlu aklanır. Daha sonra
hakkında ferman çıkarılan ve bir türlü ele geçmeyen Tonya ağası Hacısalihoğlunu sakladığı
ortaya çıkınca Süleyman Paşa’nın da ısrarıyla Tuzcuoğlu’nun idamına ve mallarına el
konulmasına dair ferman çıktı. Hatta arşiv belgelerinden anladığımız kadarı ile Tuzcuoğlu üzerine
yürüyecek vali Süleyman Paşa ve maiyetindeki askerin tayinatı için sarraftan üç kıta tahvil ile
yetmiş beş bin kuruş istidane edilip mahsup edildiği anlaşılmaktadır (BOA, C.DH. 193/9603).
Süleyman Paşa kendisine ulaşan idam emrini tatbik etmek için kaymakamı ve kayınpederi
olan Çeçenzade Hacı Hasan Ağa’yı görevlendirmiştir. Süleyman Paşa kimilerine göre
Tuzcuoğlu’na mektuplar göndererek, kimilerine göre de onunla görüşerek Sürmen taraflarında
bulunan bazı ağaların emir dinlemeyip isyan ettiklerini bunların tediplerinin lazım geldiğini ve
bu emri bizzat Çeçenzadeye ulaştırmasını isteyerek onu Trabzon’a davet etmiştir. Bu bahane ile
Trabzon’a getirilen Memiş Ağa yakalanacak ve burada işi bitirilecekti (Güven, 1999: 49).
Tuzcuoğlu Memiş Ağa bütün bu olanlardan şüphelenmesine rağmen Sürmene’ye kadar
gelmişti. Fakat Çeçenzade Hacı Hasan Ağa’nın yanında bulunan adamlarından bir tanesinin
durumu Tuzcuoğlu’na bildirmesi üzerine geri dönerek evine kapanmıştır. Bunun üzerine
Tuzcuoğlu Memiş üzerine Şatırzade Osman ve Kara Numan Bey komutasında asker sevk edildi.
Bu askerlerin miktarı bin üç yüzdür (BOA, C.AS.403/16638).
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Daha sonra Tuzcuoğlu Memiş karşı bir saldırı girişiminde bulunmuştur. Sürmene ve Of
kazaları eskiden beri Tuzcuoğlu taraftarıdır. Tuzcuoğlu bu kazalardan para ile asker toplar ve
Rize’deki kendi askerleri ile harekete geçer. Muharebeler 7-8 ay kadar sürer. İlk iş olarak
Sürmeneli ve Oflu eşkıyalar 23 Temmuz 1816’da kayıklarla Trabzon limanını ele geçirirler. Buna
karşı Rize tarafından gemilerle tazyik edilmeleri ve isyana iştirak edenlerin tamamının idam
edilmeleri hususunda Süleyman Paşa’ya tam istiklal verilmiştir (BOA, HAT,458/22572).
İsyan edenler ile elebaşlarına verilecek cezalar ise şu şekilde sıralanmaktaydı.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trabzon’dan Kalcıoğlu Osman Bey; Tertip cezasıyla muhallefatının zabt edilmesi
Yomralı Kasaboğlu İbrahim idam edilmesi.
Trabzon’da olan Mısırlızade Ali Ağa mallarının zabt edilmesi ve başka bir yere
gönderilmesi
Abanoz Oğlu Süleyman tertib cezası
Havı Salih oğlu Ali, karındaşları, Pir Ali ve Tufan Bey tertib ve mallarının zabp
edilmesi.
Rize’de Müderris Efendi, Başka yere gönderilmesi ve eşyalarının zabtedilmesi.
Polathane Serdarı Mustafa, tertib cezası ve muhallefatının zabt edilmesi.
Hakkında daha önce ferman çıkarılan Tirebolulu Kel Ali oğlu Ali Ağa’ya yeniden
emr-i ali gönderilmesi (Güven, 1999:56).

Kendisine destek verenlerin hatta damadı olan Kalcioğlu Osman Bey’inde kendisinden
desteklerini çektiklerinden Tuzcuoğlu Rize’ye kaçmış ve buradaki Kara İbrahimoğlu Hasan
Ağa’nın konağına saklanmıştır. Paşa bunun üzerine Şatırzade Osman Bey’in oğlu Mehmed Ağa
ve Rize Mütesellimi olan Tahir Ağa’yı Tuzcuzade’nin üzerine göndermiştir. Fakat üzerlerine
gönderilen kuvvetler gelmeden bir gün önce Tuzcuoğlu Memiş Of’a kaçmıştır. Burada Sürmene
ve Of ahalisinin desteğini alarak ihtilal çıkarıp bazı şehir ve kaleleri zabt ettiler (BOA, HAT,
460/22614-D).
Tuzcuoğlu’nun bu davranışı üzerine üç gemi gönderilerek Rize’den gönderilmesi
hususunda emir gönderilmiştir. Ancak bu sırada 1806-1812 Osmanlı Rus harbi nedeniyle Rus
baskısını fazlasıyla yaşayan Ahıska bölgesi üzerinde Tuzcuoğlu Memiş baskılarını artırmaya
başlamıştır. Bölgeyi ele geçirmek için Rize, Of ve Sürmene ahalisi ile iş birliği yapan Tuzcuoğlu
bölgede faaliyetlerini artırınca Meclis-i Meşveret özel toplanarak Erzurum valisi Pehlivan
Paşa’nın Ahıska bölgesinde sükûneti sağlaması ve bölgeye Tuzcuoğlu’nun tecavüzlerini
engellemesi hususunda görevlendirildiği ve bu hususun II. Mahmut’a sunularak kabul edildiği
anlaşılmaktadır (BOA, HAT, 1531/60).
Yine Ahıska bölgesinde yaşanan karışıklıklardan dolayı bazı fesadın Tuzcuoğlu’na
meylettiği anlaşılmış durumun vahameti üzerine derhal bu durumun önlenmesi için küçük bir
kuvvetin değil birkaç harp birliğinin bölgeye gitmesi ve durumu kontrol altına alması
beklenmektedir (BOA, HAT, 458/22570-G).
Bütün bunlar üzerine Bab-ı Ali bu işi kökünden çözmek gerektiğini düşünmüş, elde edilen
25.000 kişilik bir kuvvetle Of’ta bulunan Tuzcuoğlu Memiş ve yandaşları muhasara edilerek
Tuzcuoğlu Memiş Ağa 20 Ekim 1817 tarihinde ele geçirilmiştir. Tuzcuoğlu’nun boynu vurulmuş
ve kesilen başı İstanbul’a gönderilmiştir (Güven, 1999: 57). Hatta Trabzon valisi Süleyman Paşa
sadrazamın yanında Tuzcuoğlu’nun kellesi ile gelen katibine samur kürk giydirerek onu
ödüllendirmiştir (BOA, C.DH. 192/9562).
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ESKİ ÇARLIK RUSİYASINDAN SOVYETLER BİRLİĞİNİN ÇÖKÜŞÜNE
KADARKİ COĞRAFYADA YAŞAMIŞ AHISKA TÜRKLERİNİN TARİHİ
KADERİNDE AZERBAYCAN’IN YERİ
ABOUT AHISKA TURKS WHICH LIVED UNTIL COLLAPSE OF SOVIET UNION IN
ANCIENT TSARIST RUSSIA AND ROLE OF AZERBAIJAN
Bağır BABAYEV*
Özet
Tarih boyunca Türk dünyasının ve Türk halklarının ağrılı, acılı hayat yaşayanların birisi de Ahıska
Türkleri olmuştur. Zaman zaman Türk topraklarına göz diken, onu parçalamaya çalışan güçler her taraftan
onun ortadan kaldırılmasına çaba göstermişlerdir, zorluk çıkarmaktan geri durmamış. Bu günde onlar
Ahıska Türkleri tarih kitaplarında tek, oybirliği bir isimle değil, mensup oldukları bölgelere uygun isimlerle
çağrılmaktadırlar. Onlar benzeri olmayan bir ömür, tarih yaşamışlardır. Fakat tarihin ağır sınavlarından
azaplarından kahramanca çıkmışlar. Kendilerinin fiziksel varlıkları ile birlikte manevi ruhani değerlerini
de korumakla, dünya medeniyetleri hazinesine kıymetli armağan etmişler.
Onlar eski Sovyetler Birliği döneminde 1944 yılından Stalin repressiyasının kurbanları olmuşlardır.
Öz doğma yurtlarından, illerinden sınır dışı edilmişler. Sonraları onların bin yıllık ata baba yurtlarında
Gürcüler ve Ermeniler yerleştirilmişler. Bu zaman onlara kucak açan ülke Azerbaycan olmuştur. Ne yazık
ki, bu günümüzde halen Ahıska Türkleri çeşitli önyargılı bahanelerle önceki doğma ata yurtlarına
döndürülmemişlerdir. Bugünde buna dünya kamuoyu farklı şekilde engeller çıkarmaktadırlar. Onlar doğma
yurtlarından – ana vatanlarından uzaklarda yaşadıkları dünyanın dört bir yanında Türkçülük İslam dini
değerlerini yeterince muhafaza etmeyi başarmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, tarihi talihsizlik, manevi-ruhani değerleri, sınır dışı, baskı.
Abstract
Throughout history, Ahiska Turks have become one of the Turkish people who lives in agany. From
time to time, the forces trying to destroy the Turkish land have tried to abolish it all over, and they have not
stopped without difficult. Today they are called by Ahiska Turks in their history books with names that are
not only a single, unanimous name, but also the regions they belong to. They had lived an unprecedented
life, history. But they have come out heroically from their torment of history’s heavy exams. They preserved
their spiritual, moral values along with their physical beings, and they gave their precious gift to the treasure
of the world’s civilization.
They were victims of the Stalin repressive in 1944 during the period of the former Soviet Union.
They were deported from their native homelands. Georgians and Armenians were resettled in their
thousand-year-old fatherland. This time, the country that embraced them was Azerbaijan. Unfortunately,
Ahiska Turks are still not returned to their pre-birth home in various prejudiced terms today. Today, the
world community tries to hinder it by different ways. They have succeeded in preserving Islamic religious
values sufficiently from their homeland - all around the world they lived away from their homeland.
Key Words: Ahiska Turks, historical misfortune, moral-spiritual values, deportation, oppression.

Bizler Azerbaycan’dan geldik ve kendimize kardeş bildiğimiz, aynı Türk soylarıdan
olduğumuz Ahıska Türklerinin tarihsel kaderinin tartışmasına toplanıyoruz. Bu halkın maddimanevi değerlerinden, kahraman tarihsel geçmişinden ve bugünkü kalıcılığından, özgünlüğünden
ne kadar söylersen söz açmak olur. Bizim burada özellikle vurgulamak istediğimiz ise
Azerbaycan devletinin, Azerbaycan Türkünün ve Türk milletinin tarih boyunca Türk
kardeşlerinin her an yanında olması, ona büyük sevgiyle kucak açmasıdır.
*
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Aslında bu sempozyumun her katılımcısı genel ve ayrılıkta bu problemin aydınlatılması
için buraya sergilenmektedir. Amaç onu kapsamlı şekilde araştırıp ortaya koymaktır. Asıl
amacımız bunların araştırılmasıdır. Ama itiraf etmeliyiz ki, hala bu problem- Ahıska Türklerinin
bugünkü tarihi kaderi sadece siyasi amaçlar yüzünden devletlerin gizli, iğrenç politikalarına
kurban verilir, çözümü engeller çıkarılıyor. Onların hakkında yanlış, uydurma görüşler ortaya
atılıyor. Bunlar bir daha esef edilecek ağrılardır. Bütün bunlar da bir daha kanıtlıyor ki,
Ahıskalıların sorununun çözülmesini istemeyen düşman güçler çokturlar ve güçlü oldukları kadar
da temkinli, aynı zamanda kurnazdırlar.
Bugün Ahıska Türklerinin eski yurt yerlerinde, ata- babalarının binyıllık tarihi
mekanlarında Erzincan Üniversitesi’nde bu sorunun kaldırılması, kontrol edilmesi ve tüm
dünyanın görebileceği kadar yüksek zirveye kaldırılmaya çaba gösterilmesi çok önemlidir. Bu
çok günceldir ve çözümü oldukça önemlidir. Çünkü hala onlar tarihi vatanlarından çok uzakta,
onun dışında kalmaktadırlar. Onların yeniden vatanlarına döne bilmesi meselesi çözülmez,
çözülemez bir soruna dönüşmüştür. Bunların bilimsel açıdan incelenmesi, derinden öğretilmesi,
doğru yaklaşım ve titizlik yönünden, tarihselcilik, mantıkilik açısından oldukça büyük önem
taşıyor. En önemli konu bu sorunun kökünün araştırılıp ortaya çıkarılmasıdır. Belki bu yolla eski
ulu Türk halklarının yadigârlarından sayılan Ahıska Türklerinin geç olmadan dertlerinin çaresi
bulunmuştur ortaya konulabilir. Bu nedenle böyle bir sorun etrafında toplantılar düzenlenmesi,
görüş bildirilmesi, öğrenilmesi sorunun çözümüne doğru yönelen adımlardan biri olarak kabul
edilebilir.
Son yüzyıllar boyunca Avrupa devletlerinin sürekli huzurunu bozan Türk meselesidir.
Onlar Türk devletlerini çökertmek, yok etmek, tarih sayfasından silmek istediler. Ne yazık ki, bu
sorun bugün de Hıristiyan dünyasının sinsi, gizli planlarında kalmaktadır. Onların politika hedefi
Türk bayraklarını dalgalandığı yerlerden aşağıya indirmektir. Onlar adım- adım bu politikayı gizli
yolla hayata geçirme isteğinde bugün de ısrarlıdırlar. Bu imparatorluk siyaseti dünyanın dört bir
tarafından herkesi Türklere karşı ayağa kaldırmaya var gücüyle çalışmaktadır. Batını gerçekten
de kaygılandıran asıl Türk dünyasının büyüklüğüdür.
Tarihte Türk dünyasına yönelik adaletsizliklerden biri de Ahıska Türklerinin bu günümüze
kadar karşılaştıkları facia. Onlar hafızalardan silinmemiş bu faciaların manevi- ahlaki- ruhsal
sarsıntılarını bugün de tarihi kaderlerinde kendileri ile taşımaktadırlar.”Çarlık Rusyası ve
Sovyetlerin izlediği yayılmacı politika, Kafkasya topraklarında yaşayan Müslüman Türk
topluluklarını, haliyle Ahıska Türklerini de derinden etkilemiştir. Kafkasya toprakları, özellikle
19. yüzyıldan itibaren Rus yayılmacılığına maruz kalmıştır. Rusların bilinçli ve zorunlu olarak
uyguladıkları göç ve sürgün programları, bu topraklar üzerindeki potansiyel Türk birliğine engel
olabilmek amacını taşımıştır” (Seferov, 2008, s. 398 ).
Dünyanın en büyük derdi nedir? - sorusuna verilen cevaplar her zaman farklı olmuştur.
İnsanoğlunun yurtsuz- yuvasız kalmasından, vatansız olmasından, yani vatan hasretinden büyük
ne derdi olabilir ki! Vatan hasreti, Vatansızlık derdi tüm dertlerden üstedir, tüm dertlerin niyetiyle
acı dertten gelendir. Vatansız olursan, Vatanın olmazsa sen korkmaz, cesur, cesaretli, bilge insan
olamazsın. Bugün de dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış, hala dağınık halde yaşamaya mecbur
kalan bu halk sanki sürgün hayatını sürdürmektedir. Bu, onların günahları değil, yaşadıkları
kaderleri, alın yazıları, tarihi kaderleridir. Bu, ciddi önemli çözüm bekleyen sorunlardan biri
olarak Türk dünyasının bitip tükenmek bilmeyen ağrı- acılarını biraz da artırmaktadır. Onun
derdinin üstüne bir dert daha getirmektedir. Ahıska Türkleri Kafkas’ın eski Türk kavimlerinden
sayılır. Kafkazşünaslıkta onların soy kökü, tarihi coğrafyası hala mükemmel olarak
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öğrenilmemiştir. Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilinin sınırlarında ve
Gürcistan’a bağlı bir yerleşim birimin merkezidir.. Bölgenin şu anki ismi ‘‘SamtsheCavaheti’’dir. Adigün, Aspinza, Ninosminda (eski ismi Bogdanovka), Ahalkalak ve Borcom
ilçeleri ‘‘Samtshe- Cavaheti’’yi oluşturur.
XIX yüzyıldan başlayarak yirminci yüzyılın çeşitli devrlerinedek Ahıskalıların tanınmış
aydın çocukları Ömer Faik Nemanzade, Ahmedbey Pepinov, Fürget hanım Hocazadә, Şefika
Hanım Efendizade, Bağış hanım Memmedzade, Profesör Fuad Efendiyev, profesör Abdurrahman
Gülehmedov, Profesör Halid Gülehmedov, Sosyalist Emeği Kehramanlari Mövlüd Bayraqdarov,
Abuzer Bayraqdarov, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Emektar sanatçısı Sevda Ahmet kızı
Neyman- Zade, Azerbaycan’da yaşayıp yaratsalar da, daima kendi vatanları Ahıskada dönmek
için mücadele eden Enver Odabaşev, Yusuf Serverov ve başkaları da, Ahıska toprağının çocukları
olmanın yanı sıra, aynı zamanda Azerbaycan’ı kendilerinin vatanı saymış, cumhuriyetin sosyal,
ekonomik ve kültürel hayatında etkin görev yaparak, kendilerinin hem de Azerbaycan toprağının
etmeleri olduklarını iyice kanıtlamışlardır “ (Piriyeva, 2005, s. 10).
Ahıska Türklerinin anavatanları Rus- Türk savaşları sonucunda parçalandı. Yani, 18281829- yılları savaşında Osmanlı devleti Edirne anlaşmasından sonra bu toprakların bölünmesine
ve Rus esaretinde kalmasına mecburen onay verdi. 1829- yıl Edirne antlaşması ile Ahıska ve
Ahalkelek bölgesi Osmanlı devletinden koparıldı. Bu bölge Rus esaretinde kaldı ve bugünümüze
kadar da Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dışında kalmaktadır. Çarlık rejimi ve daha sonra
Sovyet yönetimi altında yaşayan Ahıska Türkleri ise her zaman kendisini Anadolu Türklerine,
dolayısıyla Türkiye’ye daha yakın hissetmiştir. Hem Türklerin adalet ve hoşgörü anlayışını
yakından biliyor olmaları, hem de din ve dil birliğinin söz konusu olması Rus işgali altında
yaşayan Ahıska Türklerinin, daha çok Türkiye’nin merhametine, adaletine ve nizamına
sığınmalarına neden olmuştur” (Seferov, 2008, s. 398).
Ahıska şehrinin bulunduğu bölgenin tarihi adı Mesketya’dır. Mesketya’ya adını veren
Mesk/Meshi kavmiyle ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Gürcülere göre bu kavim gürcü
halkını oluşturan boylardan biridir. Meshi kavminin kökeniyle ilgili ortak bir görüş yoktur. En
azından şunu söyleyebiliriz ki bu kavim bugünkü Ahıska Türklüğünü ifade etmemektedir ve
Anadolu’nun Eski Çağda yaşayan diğer halkaları gibi sonradan gelen büyük kavimlerle karışarak
tarih sahnesinden çekilmiştir” (Kıpçaklar, 2009). Ahıska ahalisi genel olarak Kıpçak asıllıdır.
Ahıska’da Kıpçakların varlığı milattan önceki yıllara kadar gider (Buntürk, 2007, s. 9-11).
En eski çağlardan bu günümüzden olan coğrafyada yaşayan eski Türk halklarından olan
Ahıska birliklerinin binyıllar boyunca ata- dede diyarı Türk elleridir. Onlar Doğudan Batıya gelip
geçen yolların kavşağında ömür sürmüşler. Muazzam Türk dünyasının ulu boylarından, ulu
oldukları kadar da en ağır sıkıntılara duçar olan boylarından biri de Ahıska Türkleri. En eski
dönemlerden Küçük Kafkas dağlarının başlangıcında yaşayan bu soydaşlarımızın konuştuğu şive,
gelenek ve görenekleri, folkloru, kültürü eski Türk yurdu Borçalı mahallindeki Azerbaycan
Türkleri ve Erzurum- Kars bölgelerindeki Türklerle çok yakın” (Ahıska_Türkleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/).
XVI. yüzyıldan 1828 Rus işgaline kadar Anadolu’dan bölgeye yerleştirilen ve Anadolu
Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olan Ahıska Türklerinin anavatanı bugünkü Gürcistan
Cumhuriyeti’nin toprakları içinde kalan ve Türkiye ile komşu olan Ahıska bölgesidir. Ahıska
şehri bugün Gürcistan devleti sınırları içerisinde olup, Türkiye’nin kuzeydoğusundaki Ardahan
iliyle sınırdaştır. Posof çayının iki yakasında yer alan şehir karayolu ile Tiflis, Batum ve
Türkiye’ye bağlıdır. Ayrıca Türk sınırının çok yakınına kadar uzanan bir demiryolu Ahıska’yı
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Tiflis’e bağlar (Zeyrek, 2001, s.9).
Bu bölge, Ahıska şehri ile yukarıda sayılan dört idari birimden ibarettir. Buraya yerleşen
Türklere Ahıska Türkleri denmesinin sebebi ise bu vilayetleri içine alan bölgenin coğrafi isminin
Ahıska olmasından ileri gelmektedir (Seferov, 2008, s. 399). Ahıska diyarı, Gürcistan
Cumhuriyetinin güneyinde, Türkiye ile ortak sınıra sahip bir bölge olup, Çıldır yöresinden Kür
akarsuyunun yukarı akarı ve Çoruh Çayı havzasından başlayarak, Meshet-Cahavet dağ silsilesi
sonunda Borçalıya kadar uzanır (Bayraktar, 1999, s. 8). Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda,
Ardahan iliyle sınır teşkil eden, şimdiki Gürcistan sınırları içinde yer alan, çok eski bir Türk
yurdunun merkezidir. Kuzeyde Borjoma, Güneyde Çıldır düzlüğüne, Doğuda Borçalı’ya, Batıda
Acar topraklarına dayanır (Devrisheva, 2006 ,s. 5- 6). Türklerin Ahıska dediği şehre, Gürcüler,
Sa- mskhe, Akhalsikhe, Sa- Atabago gibi isimler kullanmaktadırlar. Bunlardan Sa- mskhe
“Meskhi yurdu”, Akhalsikhe “Yeni kale”, Sa- Atabago “Atabek yurdu” anlamına gelmektedir (
Kırzıoğlu, 1992, s. 154).
“Ahıska” kelimesi, Kitab- ı Dede Korkut’ta “Ak- Sıka” kelimesiyle ilişkili olup “AkKala” manasına gelmektedir. Ahıska kelimesi, Ahıska bölgesinin komşularının dillerinde
“Ahıska, Akhır- Kıska, Akhal-Kelek, Ak-Sıka” şeklinde kullanılır. Bugün Gürcüler, “Yeni- Kale”
manasına gelen “Akhal- Tsikhe” diye bunun kendi dillerinde olduğunu iddia ederler”
(Devrisheva, 2006, s.5- 6). Fakat 1578– 1582 yıllarında buraları gezip gören ve Osmanlı
Ordusu’nun “münşi”si olan tarihçi Gelibolulu Mustafa Ali Çelebi’nin, “Ak- Şehir demekle
meşhur Akhal- Kelek (Akhal- Kalak) namıyla mezkûr olan kala” diye bugünkü Ahıska’dan
bahsetmesi ve doğrudan doğruya “Ak- Şehir” diye göstermesi, belirttiğimiz Gürcü iştikakının
doğru olmadığını gösterir”(Bayraktar, 2000, s. 16). Diğer taraftan, Dede Korkut Kitabı’ndaki
“Ak- Sıka” “(Ak Kale)”, 481 yılına ait kayıtlarda “Akesga” olarak anılan eski Oğuzlar beldesi
olan Ahıska, Gürcüce “Yeni- Kale” anlamına gelen “Akhal- Tsikhe”nin Türkçe ve Farsça şekli
olarak da yorumlanmaktadır. Ayrıca, “Akıska” kelimesini Ahıska civarındaki kavimler “Ahıska”,
“Akhır- kıska” ve “Ak- sıka” şeklinde telaffuz etmektedirler. Öte yandan, Gürcüler ise
“YeniKale” anlamına “Akhal- Tsikhe”nin kendi dillerinde olduğunu iddia etmektedir (Seferov,
2008, s. 396).
1578 senesinde Osmanlı Devletinin Gürcistan’ı fethetmesinden sonra bölge tamamen Türk
yurdu olmuştur. 250 yıl Osmanlı idaresinde kalan Ahıska, coğrafi, kültürel ve demografik olarak
Anadolu’nun doğal uzantısı olmuş ve Osmanlı kayıtlarında Ahıska Vilayeti olarak geçmiştir
(Kütükçü, 2005, s. 272). 1578 yılından 1828 Rus işgaline kadar Anadolu’dan bölgeye
yerleştirilen ve Anadolu Türklüğü’nün ayrılmaz bir parçası olan Ahıska Türkleri’nin asıl vatanı
Güneybatı Kafkasya’da bugünkü Gürcistan Cumhuriyeti’nin toprakları içinde kalan ve Türkiye
ile komşu olan Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, Adıgen ve Bogdanovka vilayetleridir. Buraya yerleşen
Türkler’e Ahıska Türkleri denmesinin sebebi ise bu vilayetleri içine alan bölgenin coğrafi isminin
Ahıska olmasından ileri gelmektedir (www.cavdarli.org/surgundeki-ahiskalilar.html Nov 15,
2016)\.
Sömürgeci imparatorluk siyaseti, yobaz siyasi rejim, totaliter sistemler oradaki sevmediği
halkların fiziki varlıklarından önce onların milli- manevi varlıklarını, değerlerini mahvetti,
aşınmaya uğratıp takımdan çıkarmak istiyorlar. Bu sadece dün böyle olmamıştır, bugün de
böyledir. Bu sistemde milli zulüm, imparatorluk esareti öbür halkları da eritmek, yok etmeye
yönelik insanlığa sığmayan bir kalitedir. 1828’de Rus işgalinden sonra Rusya’nın Osmanlı
Devleti ile Kafkasya Türkleri arasında bir güvenlik kordonu oluşturmak politikasıyla Ermenileri
bölgeye yerleştirmesi neticesinde bölge genelinde çoğunluk Ermenilere geçmiştir. 25 Şubat
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1921’de Tiflis Bolşeviklerin eline geçti. Bunun üzerine K. Karabekir 9 Mart’ta Ahıska’yı, 11
Mart’ta Batum’u, 14 Mart’ta da Ahılkelek’i zaptetti. Fakat Ahıska ve Ahılkelek’in sevinci uzun
sürmedi. 16 Mart 1921 yılındaki Moskova Antlaşması ile Türk ordusunun bölgeden çekilmesi
gerekiyordu. Böylece Ahıska ve çevresinin tarihi bu anlaşma ile birlikte çok hazin bir döneme
girmiş oluyordu. Ahıska, 16 Mart 1921 Moskova Andlaşması’yla Sovyet yönetimine
bırakılmıştır.
Çarlık Rusya’sı, gerek Sovyet Rusya’sı, gerekse şimdiki Rusya Federasyonu sürekli
İmparatorluk hevesinden konuşma yaparak Kafkaslarda kendi ağalık nüfuzunu ne pahasına olursa
olsun korumak istemiştir. Ve birçok zamanlar Ruslar Kafkaslardaki nüfuzlarını işledikleri
suçların hesabına korumayı başarmışlardır. Ahıska’nın çarlık Rusya’sı tarafından 150 yıl önce
başlamış ermenileştirilmesi sürecinin Gürcistan için acı sonuçları bugün kendini daha keskin
göstermektedir” (Hacılı, 2009, s. 39).
Rusya Kafkasya’yı işgal etdiyinde bölgede tarihin eski zamanlarından beri süren Türk ve
Müslüman varlığı Rusya’ya karşı her zaman aktif ya da pasif direniş biçiminde sürmüştür.
Bilindiği gibi, ahıskalılarla Azeriler arasında en eski zamanlardan sosyal-siyasi, ekonomik ve
kültürel ilişkiler mevcut olmuştur. 1829 yılında Rusya ve Türkiye arasında Edirne Antlaşması
kapandıktan sonra Türkiye ile Ahıska arasında mevcut olan günlük ilişkiler kısıklandırıldı. Bu
nedenle Ahıskalılar kendilerine mahsus etnomәdәni adetlerini korumak, Türk dünyası ile
ilişkilerini kaybetmemek için komşuları azәrbaycanlılarla ve Azerbaycan’la iletişime öncelik
verdiler. İster Gürcistan Azerbaycanlıları, isterse de Azerbaycanda yaşayan aydınlar, kültür
adamları da Ahıska Türkleri ile yakından işbirliği yapıyorlardı. Soykök aynılığı, dil ve din birliği,
yüzyıllar boyu bir arada yaşama gelenekleri sonuçta azәrbaycanlılarla Ahıskalılar arasında
kültürel- ev ve bazı ortak yönlerini oluşmasına neden olmuştur. Ahıska Türkleri ile Türkiye
Türkleri arasında her türlü ilişki kesildikten sonra aydınları aynı Türk kökünden olan Ahıskalılar
dikkati daha da artırmıştır (Piriyeva, 2005, s.37).
O zamanlardan Ahıska Türkleri dili, dini, kökeni aynı olan Azerbaycan Türkleri ile
iletişime, işbirliğine, sıkı komşuluk ilişkilerine ağırlık vermeye başladılar. Çünkü onların Türkiye
ile ilişkileri tamamen sınırlandırılmıştı. O dönemden kurulan ilişkiler bütün yüzyıl boyunca
günümüze kadar gelip, devam etmektedir. Hatta 1939 yılı İkinci Dünya savaşına ve sürgüne
gönderilene kadar Ahıskalılar Azerice eğitim alıyorlardı. 1944’e kadar bu şekilde süren yaşamları
bu yıldan itibaren değişmiş, önce vatansız bırakılmış, büyük Sovyet coğrafyası içinde dağıtılmış,
defalarca sürgüne gönderilmiş ve katliamlara uğramışlardır.
Son iki yüz yıllık tarihi coğrafyada eski yurtları bölünmüş durumda olan Ahıska Türkleri
bu süre içinde hep imparatorluk siyasetinin suçsuz kurbanlarına çevrilmiştir. Bu acımasız
imparatorluk siyaseti önce kardeşi kardeşe özlem koymakla yetindi kalmamıştır. Onların ata- ata
yurtları ellerinden alınmış, acımasız sürgün hayatı yaşamaya mahkûm edilmişler. İki defa tehcir
edilmişler. Önce 1944- yılında. Ahıska Türklerince, “1944 yılında Stalin bir diktatör gibi bizleri
sürgün ettirdiğinde topraklarımızda Ermenileri yerleştirdi. Bu adımlar aslında Çarlık Rusya’sı
döneminde de atılmıştı. Ermeniler Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği dönemlerinde hep biz
Türklere karşı yapılan derin politikaların maşası olmuşlardır. Onlar Hristiyan dayanışması adı
altında Gürcüleri de kendi takımlarına katmışlardır. Bugün aynı steorotiplәr kendi kendine yok
olmaya başlamıştır. Demek ki bu muhteşem başarılarda Azerbaycan’ın rekabet yeri var (Ahıskalı,
muxalifet.az/biz-drdini-icind-gzdirn-toplumuq.html 24-10-2015 ), sonradan ise 1989- yılında.
Üstelik ikinci facia daha vahim olmuştur. Ahıska Türkleri kendi kaderlerinde bir daha
öncekilerden daha ağır işkencelere maruz kalmışlardır.
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Ahıska Türkleri eski ata- baba yurtlarından, topraklarından, evlerinden göç ettirildi. Uçsuz
bucaksız eski Türkistan çöllerine sürgün edildiler, sonu görünmeyen ölüme gönderdiler.
Binyılların derinlerinden gelen, sahip çıkabileceğini bildikleri her şey bir anda tar- mar edilip
darmadağın oldular. Sonsuz, saysız- hesapsız bela ve musibetlerle tehlikeye koyuldular. Bu
insanların suçsuz yere anıları belalara duçar edildi. Bu haksızlığın belalarını bu halk bugün de
yüreği, kalbi yana- yana, parçalanarak yaşamaktadır.
Azerbaycan vatanı olduğu halklardan bir gibi Ahıska Türklerinin de vatanıdır. Trajik ve
sıkıntılı olaylarla ilgili Ahıska Türklerinin Azerbaycan’a taşınmasından sonra onların dili bir, dini
bir Azerbaycan nüfusunun eski geleneklerine olan ilgisi sayesinde her iki halkın karşılıklı kültürel
ilişkilerinin gelişmesinde yeni bir aşama başladı. Başka deyişle denilirse, Ahıska Türklerinin
Azerbaycan’ın içtimai siyasi hayatı ve onun sakinleri ile yakın temasta olması Türkçülük
zemininde hem de tarihi zaruret idi. Böylece, Ahıskalıların kendisinde ve ayrıca Azerbaycan’da
bu toplumları birbirine bağlayan saf etnokültürel ortam oluşmuş oldu. Azerbaycan bilimi bu
halkın soy kökünü, sosyal siyasi hayatını, tarihi coğrafyasını, manevi ahlaki dünyasını derinden
incelemeye başlamıştır. Kısacası, Azerbaycan’da da kendilerini her zaman Ahıska türkü veya
Ahıskalı adlandıran bu halk, bu toplum her zaman büyük saygı, gururla anılmış, canı, kanı, ruhu
aynı olan kardeş olarak kabul edilmiştir. Hâlbuki Türk’ün düşmanları bundan hiçbir zaman
memnun kalmasalar da, Azerbaycan türkü her zaman ve her yerde yalnızca böyle düşünmüştür.
Bunu ruhuna yalnızca böylece hâkim kılmıştır. (Piriyeva, 26 şubat 2016
www.xalqcebhesi.az/news.php?id=13042 ).
Ahıska Türkleri 1956. yıl beraatından sonra az da olsa Azerbaycan’da yerleşmişlerdir
(esasen, Saatlı- Sabirabad bölgesinde). 20 yüzyılın 50’li yılların ortaları ve ikinci yarısında
Azerbaycan KP MK birinci sekreteri olmuş İ. D. Mustafayev Orta Asya’dan ve Kazakistan’dan
Azerbaycan’a gitmek isteyen Ahıskalılara devlet yardımı ile ilgili SSCB Bakanlar Kurulu önünde
sorun giderildikten sonra taşınma süreci başlıyor. Belirtmek gerekir ki, tüm aktarılan Ahıskalılar
Azerbaycanlı gibi kayda alınmış, tüm belgelerde milliyeti Azerbaycan”lı olarak gösterilmiştir
(Piriyeva, 2006, s. 15).
Ek olarak bildirilirdi ki, yeniden yerleşim idaresi Bakanlar Kurulu nezdinde saklanır.
Azerbaycan KP MK Azerbaycan SSC Kür-Araz ovalığında yeni sovxozların oluşturulması ile
ilgili ve 31 Ekim 1957 tarihli SSCB Yüksek Sovyeti Yönetim Kurulu kararına göre,
Kazakistan’dan, Kırgızistan’dan, Özbekistan’dan çok sayıda Azerbaycan”lıların Azerbaycan
SSC de yerleştirilmesi ile ilgili bildirirdi ki, köçürülmәklә ilgili olan yeni ve ağır sorumluluk iş
Tarım Bakanlığı önünde zor yükümlülükler yaratır.
1956. yılında beraat aldıktan sonra Gürcistan’a göçen Ahıskalılara karşı saldırganlık
siyaseti yürütülmeye başladı. Hatta 1980. yılların sonlarından ise onlar çeşitli bahanelerle yeniden
kendi öz topraklarından sıkıştırılmaya başladı. Sonra bu politika onların oradan kovulması ile
sonuçlandı. “1956 yılında Ahıska Türklerinin vatana dönmeleri yönünde karar çıkınca hemen
hemen buna karşı Gürcistan ve Ermenistan birlikte harekete geçtiler. Sadece biz Ahıska
Türklerine sahip çıkan Azerbaycan oldu. O dönemden Azerbaycan’da 150 binden fazla
soydaşlarımız kendi vatanlarında olduğu gibi yaşamaktadır. Bu hakkı bizler hiçbir zaman
unutamayız. Azerbaycan bizlere bir anne gibi kucak açmış, sıcak nefesini vermiştir (Ahıskalı,
muxalifet.az/biz-drdini-icind-gzdirn-toplumuq.html 24-10-2015 ).
“En korkunç bir trajedi bundan ibaret idi ki, Ahıskalılar bu kez de Özbekistan’dan sınır
dışı edilerek çeşitli bölgelere sәpәlәndilәr. Özbekistan’ı terk etmeye mecbur edilen 74 bin
Ahıskalı 17,5 bini Kazakistan’da, 16 bini Rusya’da, 40 binden fazlası Azerbaycan’da kendine
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sığınak bulabildi (Юнусов , 2000, s. 164).
Malum Ferkane olaylarından sonra Azerbaycan devleti Ahıskalıların Azerbaycan’a
gelmeleri için her türlü ortam yaratmıştı. Bu nedenle de onların büyük çoğunluğu Azerbaycan’a
giderek ülkenin çeşitli bölgelerinde barınmaya başladılar. Azerbaycan hükümeti Ahıskalı
göçmenlerinin Ferkane’dan getirilmesi, yerleştirilmesi, onların asgari ihtiyaçlarının karşılanması
için özel komisyon kurdu. Ahıskalıların geleneklerini geliştirmeye çalışan bu toplumların
gördüğü işlerin genel yönü onunla karakterize ki, onlar Ahıskalılar şimdi meskunlaşdıqları
bölgelerde geçici yaşadıklarını, zaman sahasına yurtlarına döneceklerini telkin ediyorlar. Her an
Vatana, kendi eski topraklarına, yurtlarına dönmek umutlarını üzmeyen Ahıskalılar bu
toplumların işinde faal (Piriyeva, 2006, s. 117-118) katılarak, kendi adetlerini, etnik
mensupluqlarını korurlar.
Fakat Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türklerinin durumu başka cumhuriyetlerdeki
soydaşlarımızın durumundan keskin farklıydı. Bu öncelikle yerel halkın ahıskalıları kendi
soydaşları gibi nazik karşılaması ve kaygısı ile izah edilmelidir. Bu aileler Azerbaycan Mülteciler
Komitesi’nin denetimine götürülmüşlәr. Şimdi onlar Ahıskalılar olarak değil, Azerbaycan’ın iç
mülteci ve göçmenleri gibi tescil alınmışlardır.
Ferkane olaylarından sonra Ahıska Türklerine resmen kucak açan Azerbaycan oldu.
Oradan kovulan Ahıskalılar Azerbaycan’ın göre, Merkezi Aran bölgesinde - Sabirabad, Saatli
ilçelerinde, Şirvan ovalarındaki topraklarda, kısmen de Hocalı ve Bakü’de yerleştirildiler. Sadece
Hocalı kentinde 300 kadar ahıskalı yerleştirilmiştir. 26 Şubat 1992 yılında Hocalı faciası sırasında
Azerbaycana penah getirmiş Ahıskalılar Ermeni-Rus askeri bileşikleri tarafından öldürüldü.
Yüzyılın faciası denilen bu soykırımda öldü, Ahıskalıların sayısı konusunda bugün de hiçbir bilgi
yok.
Demek ki bu muhteşem başarılarda Azerbaycan’ın rekabet yeri var. Biz çalışıyoruz, bir
halk olarak, Azerbaycan’la ilişkilerimiz sürekli olsun. Sizin ülkenin bağımsızlığı, tarihi
topraklarınızın bütünlüğü uğruna şehit olanların arasında biz Ahıska Türkleri canımızı verdik.
Hocalı Soykırımında orada yaşayan Ahıska Türkleri de şehit olmuşlardır. Şuşa, Gedebey, Kazak,
Kelbecer, Tavus, Goranboy, Terter uğruna yaşanan savaşlarda şehit olan Ahıska Türkleri de var.
Azerbaycan’ın Milli Kahramanı İskender Aznavurunu hatırasının ölümsüzleştirilmesi bizlerin
sizlere, sizlerin de bizlere olan kardeş sevgisinin sembolüdür. Tüm bunlardan ise bir halk olarak
gurur duyuyoruz (8). Çeşitli dönemlerde Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri ister ülkenin
ekonomik, gerekse kültürel hayatında etkin görev alıyor, kendi güç ve becerilerini esirgemirler.
Ahıskalıların geleneklerini geliştirmeye çalışan bu toplumların gördüğü işlerin genel yönü
onunla karakterize olunur ki, onlar Ahıskalılar şimdi meskunlaşdıqları bölgelerde geçici
yaşadıklarını, zaman sahasına yurtlarına döneceklerini telkin ediyorlar. Her an Vatana, kendi eski
topraklarına, yurtlarına dönmek umutlarını üzmeyen Ahıskalılar bu toplumların işinde faal
katılarak, kendi adetlerini, etnik mensupluqlarını korurlar.
Trajik ve meşakkatli olaylarla ilgili Ahıska Türklerinin Azerbaycan’a göçmesindәn sonra
onların dili bir, dini bir Azerbaycan nüfusunun eski geleneklerine olan ilgisi sayesinde her iki
halkın karşılıklı kültürel ilişkilerinin gelişmesinde yeni bir aşama başladı. Dolayısıyla denirse,
Ahıska Türklerinin Azerbaycanın ictimai hayatı ve onun sakinleri ile yakın temasta olması
Türkçülük zemininde hem de tarihsel zorunluluk idi. Böylece, Ahıskalıların özünde ve ayrıca,
Azerbaycan’da bu etnosları birbirine bağlayan saf etnokültürel ortam oluşmuş oldu.
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Türkiye’ye gitmek isteyen yüzlerce ahıskalının dilekçesini Türkiye’nin resmi dairelerine
ulaştırmıştır. Bu uygulamalar Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ne de ünvanlanmışdı. 90’lı
yıllarda Türkiye büyükelçilikleri Bakü’de, Orta Asya cumhuriyetlerinde açıldıktan sonra eski
SSCB topraklarında yaşayan Ahıskalıların Türkiye’ye göç etmek umuduyla başvurularının sayısı
daha da artmıştır. Eski SSCB topraklarında tanıtım ve demokrasinin oluşmasına olumlu yaklaşan
Türkiye yönetimi, Ahıskalıların tarihi arazilerine dönmek kararının verileceğine inanıyordu. Bu
nedenle, Ahıskalıların Türkiye’ye kitle akımının önüne alınırdı.
Gürcistan’da yaşamak isteyen Ahıska Türklerinden ise kendi soyköklerindәn gibi,
dinlerinden vazgeçmek isteniyordu. Tarihi bölgelerinden uzun süre ayrı düşmüş, vatan hasretine
dayanamayan Ahıskalıların bir kısmı denilen şartlarını kabul edip Gürcistan’da yerleşti.
Gürcistan Devleti, Abhazya, Osetya ve Cavahet olarak bilinen Ahıska’nın bir kısmına
hâkim değildir. Oraya yerleşecek olanlara çok yönlü destek olmak gerekmektedir. Bu destek başta
sorumlu olan RF olmak üzere uluslararası toplumun ve Türkiye’nin siyasi ve ekonomik desteği
ve Ahıska derneklerinin gönüllü katkısı biçiminde olmalıdır. 2008-2011 yılları arasında zamana
yayarak yapılacak iskânda Ahıskalıları Gürcistan içinde dağıtmak gibi düşünceler de
bulunmaktadır. Bu durum başka birçok sosyal sorunu ortaya çıkaracaktır. Ahıskalıların Ahıska’ya
yerleşmesi sağlanmalıdır.
Ezeli topraklarından zorla göç ettiren, göçmen hayatını yaşayan bu halkın sürgünden
sonraki hayatı Azerbaycan’la çok sıkı bağlıdır. Onların Azerbaycan’da yerleşmesi, orada Ahıska
Türklerinin sonraki tarihi kaderinde halkımızın ona destek olması, tarihi kaderlerini biri- birlerine
bağlaması, sonraki yaşamlarını ise acısıyla- tatlı bir arada yaşaması tarihin unutulmaz ibret
derslerindendir. Yüce Allah’ımıza bundan sonraki ve son isteğimiz Türk milletimizin, halkımızın
başında bunların bir daha tekrarlanmaması, yaşanmaması dileğidir.
Sonuç
Çeşitli sorunları olan Ahıska Türkleri, kendi yönetimleri olmayan tek Türk topluluğu
olarak her şeye rağmen bulundukları ülkelerde oluşturdukları kültür merkezlerinde Ahıskalılar
kimliklerini koruma mücadelesi vermekteler. Ahıska kökenliler şimdilerde yoğun olarak Artvin,
Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Hatay, Bursa ve İstanbul’da yaşamaktadırlar. “Kafkas muhaciri”,
“Ahıska göçmeni” ya da “muhacir” olarak bilinirler .Ana yurtlarına dönmelerine 1944’ten
2007’ye kadar izin verilmeyen Ahıskalılar adeta ortada kalmışlardır. Bölgeyi 1828 yılında ana
parçadan koparan Ruslardır. Bu insanları 1944 yılında yurdundan süren Sovyet Rus rejimidir.
Sürgün insanları yurduna bırakmayan da Gürcistan yönetimidir. AHDEF Genel Başkanı Yunus
Zeyrek, 27 Kasım 2004’teki konferans konuşmasında konuya yapıcı olarak yaklaşmaktaydı:
“Maksadımız ne kimseyi suçlamak ne de bir ülkenin sınırlarını tartışmaktır! (…) Ahıskalılar ana
vatanlarında, o ülkenin sadık vatandaşları olarak Türk kimliğinin icaplarıyla yaşamak
istemektedirler. Ortada halkı sürülmüş sahipsiz bir vatan ve uçsuz bucaksız coğrafyalarda hayatta
kalma mücadelesi veren, yersiz yurtsuz bir topluluk vardır. Amacımız, bu mazlum insanlarının
yaralarını sarma konusunda, meselenin uluslararası hukuk ve siyaset çerçevesindeki yerini
belirlemek;
insanlık
âlemine
ve
ilgililere
de
sorumluluğunu
hatırlatmaktır”
demektedir(https://www.facebook.com/Artvin.Ahiska.../1493283497576631)
Bugünkü nüfusu 600.000 dolayında olan Ahıska Türkleri dünyada 15’e yakın ülke ve yüze
yakın bölgede yaşamlarını sürdürmektedirler. En fazla bulundukları ülkeler ise Türkiye,
Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Kırgızistan’dır. Günümüzde Türk toplulukları
içerisinde kendi yönetimi olmayan tek Türk topluluğu olan Ahıska Türklerinin kendi okulları ve
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yayın organları yoktur. Ancak, Ahıska Türkleri kendilerini bir arada tutacak ve anavatana
dönüşleri konusunda kendilerine yardımcı olacak bazı kültür merkezleri, dernekler ve cemiyetlere
sahiptirler. Ahıska Türkleri geniş bir alana sürülmelerine ve buna bağlı olarak geniş bir
coğrafyada yaşamalarına rağmen, Türklüklerinden hiçbir şey kaybetmemiş ve bugüne kadar,
kendi bünyelerinde, Türk adını ve kimliğini yaşatmasını bilmişlerdir (Seferov, 2008, s. 409)
Ahıskalıları ortada bırakmak, ABD’ye göndermek ya da Türkiye’ye kabul etmek yerine ata
yurtları olan Ahıska’ya yerleşmeleri sağlanmalıdır. Onların öncelikli istekleri de bu yöndedir. Bu
durumda Ahıskalılar Gürcistan ile Türkiye arasında bir köprü olarak ilişkilerin daha da
gelişmesine katkıda bulunabileceklerdir. Ahıska, Türkiye’nin Kafkaslara ve Orta Asya’ya açılan
bir koridor üzerinde yer almaktadır. Bu koridorun açık ve güvenli olması Ahıskalıların ana
vatanlarına yerleşmeleri ve Gürcistan ile Türkiye arasında köprü kurmalarıyla güvenceye
alınacaktır.
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RUSYA’NIN AHISKADAKİ SÜRGÜNLERİ SIRASINDA ERMENİLER
VASITASIYLA AHISKA TÜRKLERİNE UYGULADIĞI YIKICI SİYASET: I.
DÜNYA SAVAŞINDAN GÜNÜMÜZE
SECOND DISASTROUS POLICY WHICH WAS APPLIED BY RUSSIA TO AHISKA
TURKS DURING THE AHISKA EXILE VIA ARMENIANS: FROM THE WORLD WAR
I TO DAY
Kübra GÜRCAN*
Özet
Gürcistan sınırları dâhilinde bulunan ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Ahıska Bölgesi uzun
yıllar Osmanlı himayesi altında kalmış, ancak 1829 yılında Ruslarla yapılan Edirne antlaşması akabinde
Rusların baskılarıyla Ahıska Türkleri göç ettirilmiş ve boşalan yerlere Ermeniler yerleştirilmeye
başlanmıştır. Bu tarihlerde bölgeye yerleştirilen Ermeniler I. Dünya harbi sıralarında hem yöre ahalisine
zulüm yapmış hem de Rus saflarında yer alarak Osmanlı’ya karşı savaşmıştır. Bölgede bulunan Ahıskalılara
da büyük eziyetler yapılmıştır. 1916 tarihli belgede Ermeniler Ahıska’da okul açma isteğinde
bulunmuşlardır ki aslında bu siyasi amaçlarını farklı mecralarda da sürdürmenin başka bir yoludur.
Ahıskalılar Osmanlı Devletine bağlanmak için isteklerde bulunmuş, hükümet bunu 11 Mayıs 1918’de
Batum Konferansı’nda dile getirmişse de Osmanlı’nın bu isteği reddedilmiştir. 1918 tarihinde ise Ahıska
ahalisi vekili ve gazeteci olan Ömer Faik Ermenilerin Ahılkelek’e iadeleri kararı üzerine duyduğu endişeyi
Osmanlı hükümetine bildirmiştir. II. Dünya savaşı sırasında Ruslar tüm Ahıskalıları vagonlara doldurtarak
Orta Asya’ya doğru ölüm yolculuğuna çıkarmışlardır. Bu tarihten itibaren Ahıskalılar dört bir tarafa
dağılmışlardır. Türkiye 1992 yılında “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü ve iskânına dair kanun” ile
Ahıskalı soydaşlarımıza kapılarını açmıştır. Günümüzde de Türkiye, Ukrayna’da bulunan Ahıskalı bazı
aileleri de Türkiye’ye yerleşmek için davet ederek Erzincan’da iskân etmiştir. Araştırmada Rusların Ahıska
Türkeri’ne baskıları sonucu göç ettirmeleri, ardından bölgeye Ermeni nüfus yerleştirilmesi ve faaliyetleri
Osmanlı arşiv belgelerinden de yararlanılarak, Ahıska Türklerinin I. Dünya Savaşı sonrasında yaşadıkları
zulümlerin anlatılması ve günümüzdeki sorunlarının çözümüne yönelik katkı sağlayacağı
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler; Ahılkelek, Mondros Mütarekesi, Kafkaslar, 1944 Sovyet Sürgünü.
Abstract
Ahıska Region that is composed of most Turks within the boundaries of Georgia was under
protection of Ottoman for a long time but after it had been done the Edirne Agreement in 1829 with the
Russia; Ahıska Turks were migrated by the pressure of Russians and then Armenians that was begun to
reside in these empty places. Armenians who were placed to the region during these years both made
persecution during First World War to the communities and battled against Ottoman with Russia. It was
made great persecutions to the Ahıska as well. In documented dated 1916, Armenians wanted to open a
school in Ahıska, in fact, these other ways to make political objectives in different culverts. Ahıskas wanted
to connect Ottoman Empire but this request of Ottoman was rejected although the government mentioned
in the Conference of Batum in May 11, 1918. Ömer Faik who was representer of Ahıska community and
journalist mentioned to Ottoman government his anxiety about decision of restitution of Armenians to
Ahılkelek in 1918. During Second World War, Russians put all Ahıska People carriages and sent them to
the Middle Asia for their Death. Since this date Ahıskas has scattered to the all around. Turkey opened the
doors to the Ahıskas by the “Law on Admission and Inhabiting of Ahıska Turks” in 1992. Nowadays, Some
Ahıska families who live in Ukraine has invited by Turkey to reside in Erzincan. In the Research, The
migration of Ahıskas’ Turks by the pressure of Russia and residing of Armenians to the region and their
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activities will be explained by depending on Ottoman archive documents’. it is aimed that explaining the
persecution of Ahıska Turks’ who were exposed after the First World War and contribute to the solve the
problems related in this topic in today’s world.
Key Words: Ahılkelek, Armistice of Montrose, Caucasus, Exile of Soviet 1944.

Giriş
XVI. yüzyılın başlarından 1828’de Rusya’nın bölgeyi işgal sürecine kadar Ahıska’nın,
Anadolu coğrafyası için kıymetli bir yeri vardır. Ahıska, bölgede yaşayan Türklerin ana yurdu
olarak bugünkü Gürcistan sınırları içinde yer alıp Türkiye ile oldukça yakın komşuluğu olan
önemli bir coğrafyadır. Bu topraklarda yaşayan Türk gruplarına ‘Ahıskalılar’ denilmesinin temel
sebebi ise şehirleri içinde barındıran bölgenin isminden kaynaklanmaktadır. Bölgeye başka
kaynaklarda da faklı isimler verildiğine rastlanılmaktadır. Dede Korkut kitabında, “Ak- Sıka”
yani Ak-Kale, 481 yılındaki verilerde eski Oğuz yerleşkesi olan “Akesga”, Gürcü dilinde YeniKale manasına gelen “Akhal-Tsikhe”, Türkçe ve Farsça olarak adlandırılmışlardır. Bunun yanı
sıra Ahıska kelimesini Ahıska çevresinde bulunan yerli topluluklar, “Ahıska” , “Akhır-kıska” ve
“Ak-sıka” gibi söylemlerle ifade etmişlerdir 1. Ahıska kelimesi her topluluğun kendi dil ve ağız
yapısına göre farklılık göstermiştir ve muhtelif telaffuzlarda kullanılmıştır.
Bölge halkı Türkler, Müslümanlar, Tatarlar ve Gürcistan- Sünnileri olarak
adlandırılmışlardır. Sovyet döneminde ise Türk, Azeri ve Gürcü olarak anılmışlardır. Orta Asya
sürgünü sonrasında resmi kayıtlarda Türk ve Azeri’nin yanı sıra Özbek, Kazak, Kırgız olarak da
isimlendirilmişlerdir. 1989 sürgünü sonrasında halka Mesket Türkleri denilse de Gürcistan’da ve
bilimsel verilerde “Ahıska Türkleri” olarak kayıtlara geçmişlerdir2.
Bugünkü Ahıska Bölgesi, Türkiye’nin komşusu olan ve Kuzeydoğusunda yer alan Türkiye
ile Gürcistan hududuna çok yakın bir alanda Kars, Ardahan ve Batum arasında yer almaktadır.
Gürcü toprakları, Ardahan ile komşu konumundadır. Ahıska içerisinde Adigön, Aspinza,
Ahılkelek ve Bogdanovka gibi adları olan pek çok yerleşim yeri de bulunmaktadır. Ahıska kara
yolu ile Tiflis, Batum, Ardahan ve Artvin’e demir yolu uzantısı ile de Tiflis’le bağlantısı
bulunmaktadır3.
I. Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Bölgeye Yerleştirilen Ermeniler ve Faaliyetleri
Ahıska Türkleri hakkında I. Dünya savaşı yıllarının başları itibariyle oldukça karışık bir
geçiş dönemine rastlamış, Ahıska ve Türk nüfusuna ışık tutan kaynaklar Tiflis’te Rusça olarak
yayınlanmıştır. Gürcü yazarlarından G. Maruaşvili bu belgelerden dolayı, Gürcistan halkının
Ahıskalılara güvenmediklerini ve Ahıska Türklerinin bölgeye yeniden dönmelerinin Gürcü halkı
için tehlike arz ettiğini de yazılmıştır4. Gürcülerin bu tutumu ve Rusya’nın politikası sebebiyle
bölgeden sürgün edilen Ahıska Türklerinin yerine, zaman içinde Ermeniler yerleşmeye
başlamıştır.
I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Osmanlı idaresi Kafkaslarda, Türk ve Azeri
Müslümanları ayaklandırmaya başlamıştır. 1917 Rus Ekim Devriminden sonra Kafkaslarda Rus
Seferov- Ayhan Akış, Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin Yasadıkları Coğrafyaya Göçlerle
Birlikte Genel Bir Bakış, S.24, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz 2008s, s.396.
2Arif Yunusov, “Ahıska (Mesket) Türkleri: İki Kere Sürgün Edilen Halk”, Çev. Ekin Keskin, Türkler, C.XVII, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.877.
3Ali Yılmaz - Rüstem Mustafa, “1992 Sonrası Türkiye’ye Göçen Ahıska Türklerinin Göç, İskân ve Uyum Sorunlarına
İlişkin Bir Araştırma, Bursa Örneği”, Sudents of The Ottoman Domaın, C.IV, S. 6, Şubat 2014, s.3.
4 Kıyas Arslan, Ahıska Türkleri, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın No.1, Ankara 1995, s.3.
1Rehman
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ordusunun dağılmaya başlamasıyla beraber Gürcü ve Ermeni birlikleri teşkil edilmeye
başlamıştır. Boşta kalan Rus askerleri de Ermeni ve Gürcü örgütlerine katılarak Müslüman halka
baskı, işkence, zorbalık yaparak ev ve köylerini basmış, yakıp yıkmışlardır. Hem canlarına hem
de mallarına zarar vermişlerdir 5.
Ocak 1918 itibarı ile Ermeniler Müslümanların yaşadıkları köyler üzerine saldırıya
geçmişlerdir. Ermeniler, Ahılkelek kasabasında esir olarak topladıkları Müslüman ahaliye yirmi
dört saatte bir 400gr ekmek ve sudan başka bir şey vermemişlerdir. Sağlık şartları kötü ve oldukça
da soğuk olan kamplarda kalan Türklerin bir kısmı tifo hastalığına yakalanmışlardır. Bunun
üzerine Mayıs ayında Türk kuvvetleri Çıldır Gölü kuzeyinde bulunan Karsak köyüne
geldiklerinde tüm Ermeniler kaçışmaya başlamışlardır. Kaçarlarken de bir yandan mezalim
hareketlerine devam ederken bir yandan da Ahılkelek de tutulan Müslümanları, hançerle ve
tüfekle yaraladıktan sonra kaldıkları evlerin damlarını yıkarak öldürmüşlerdir. Birçok yıkılan evin
üstüne bir de gaz yağı döküp yakmışlardır 6.
11 Mayıs 1918’de Batum Konferansı toplanmış, görüşmelere katılan Türk Heyetinin
başında Adliye Nazırı Halil Bey bulunmuştur. Talat Paşa tarafından konferansta bulunan Halil
Bey’e bazı direktifler verilmiş, bunlardan en önemlisi de Ermenilerin Kafkaslar da güçlü bir
devlet kurmalarına müsaade gösterilmemesidir. Türk heyetinin Batum Konferansı’ndan elde
etmek istediği bir başka husus da Ahıska ve Ahılkelek’in Osmanlı Devletine bağlanmasıydı.
Zaten Batum Konferansı öncesinde 26 Nisan 1918’de bu talep Ahıska ve Ahılkelek
Müslümanlarından gelmiştir7.
Ahıska ve Ahılkelek bölgesi halkının bu istekleri, Osmanlı nezdinde kabul edilmiş ve Halil
Bey adı geçen iki önemli bölgenin Osmanlı Hükümetine bağlandığını Mavera-yı Kafkas
Cumhuriyeti delegelerine bildirmiştir. Delegeler bu karara karşı çıksalar da Brest- Litowsk ile
kabul edilen sınırların aşılmasından dolayı Kafkas delegeleri bu istekleri kabullenmek zorunda
kalmışlardır8.
Halil Bey Batum Konferansının son zamanlarında neler konuşulduğuna dair Enver Paşa’ya
yolladığı telgrafta haber vermektedir. Gürcü temsilcilerin Batum’dan ayrıldıklarını Ahıska ve
Ahılkelek bölgeleri için ayrı ayrı taleplerini şöyle açıklamıştır: “Ahılkelek’in %95’i Ermeni
olduğundan burası Gürcülere verilirse daima ihtilafta kalırlar. Bu şeklin Türkiye tarafından icad
edilmesi iyidir. Ahıska’ya gelince buranın tarafsız kalması sağlanırsa Türk amacına hizmet eder.
Bendeniz Ermenileri imha kudretinde olmadığımızı iddia etmekteyim…”Ahılkelek’i
Ermenilerden kurtarma imkânı kalmadığını hiç değilse burayı Gürcülere vererek Ermeni ve
Gücüleri birbirleriyle ihtilaf da tutma amacında olan Vehip Paşa bu sayede de yalnız kalan Ahıska
Türklerini kendi yanında yer alacağını düşünmüştür9.
4 Haziran 1918’de hürriyetlerine kavuşan Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile
Osmanlı Devleti Batum Konferansı ile üç devletle ayrı ayrı barış antlaşmaları imzalamıştır.
Gürcistan ile imzalanan anlaşmada Osmanlı Devletine Batum’dan başka Ahıska ve Ahılkelek de

Ali Arslan, “I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Ahıska-Ahılkelek (1914-1921)”, Kafkas Araştırmaları
III, Çetin Matbaası, İstanbul 1997, s.99.
6 Fahrettin Kırzıoğlu, Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezalimi (1918-1920), Kars Turizm ve Tanıtma Derneği
Yayınları, S.6, Ankara 1970, s.51.
7Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişikleri (17981919), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 180, Ankara 1970, s.474.
8 Halil Bal, Azerbaycan Cumhuriyetinin Kuruluş Mücadelesi ve Kafkas İslam Ordusu, İdil Yayıncılık, İstanbul 2010,
s.159-160.
9 Serpil Sürmeli, Türk- Gürcü İlişleri (1918-1921), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2001, s.139.
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bırakılmış ve sınırları 1828’de Edirne Anlaşması öncesindeki hatta göre belirlenmiştir.
Azerbaycan ve Ermenistan ile de 1877-1878’de çizilen hat sınır olmuştur. Kafkaslarda barış
ortamı sağlanmış, ikili ilişkilerde gelişmelerin artması beklense de çok zaman geçmeden yeniden
ilişkilerde bozulmalar yaşanmaya başlamıştır 10.
14 Temmuz 1918’de Güney Gürcistan’da yaşayan Türk- Müslüman nüfus halk oylaması
ile Osmanlı Devleti ile birleştiğini ilan etmişlerdir. 29 Ekim 1918’de bu defa da Ömer Faik Bey
Başkanlığında başkenti Kars olarak ilan edilen “Ahıska Hükümeti Muvakkatası” ilan edilmiştir.
Ancak geçici olarak ilan edilen bu hükümette başka bir cumhuriyet altında kurulup daha sonra da
Gürcistan’ın Sovyet yönetimi altına girmesiyle birlikte ortadan kaldırılmıştır 11.
Savaşın ardından 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında Türk
kuvvetleri Ahıska ve Ahılkelek’i boşaltmış ve Ardahan çevresine doğru çekilmişlerdir. Hemen
takip eden günlerde ise Gürcüler de bölgeye 3 tabur piyade, 6 top ve 12 makinalı tüfekten
meydana gelen küçük bir askeri birlik ile Ahıska’yı işgal etmişlerdir. Ahıska Türkleri de işgale
direnmek ve bölgeden Gürcüleri çıkarmak için mücadele etmeye başlamışlardır 12. Çok sayıda
masum insan kanı akıtılan bölgede İngilizler Gürcüleri buradan çıkarmışlarsa da, Ermenilerin
istila etmelerine müsaade etmişlerdir. Ermeniler tarafından Ahıska’da, Gürcülere nazaran daha
korkunç Türk ve Müslüman katliamı yapmışlardır13.
Ahıska ahalisi vekili Ömer Faik Bey tarafından 28 Eylül 1334 (M. 28 Eylül 1918) tarihinde
Osmanlı hükümetine bir mektup göndermiştir. Mektubunda Osmanlı Heyeti bölgeye gelip de bir
fırka kuruncaya dek, kendi vatanımızda hâkimiyeti elimize alana kadar düşmanla boğaz boğaza
gelerek Azerbaycan’dan Ermenileri koparmak için çalıştıklarını ancak her yönüyle ilgili
olduğumuz Ahılkelek Bölgesin de Ermeni idaresi ve zulmü altında olduğu haberini alınca
içimizde ikinci bir yaramızın daha açıldığını söylemiştir. Bu durumda Ahılkelek ahalisi Osmanlı
idaresini isterse, bazı hoş olmayan zorunluluklara itilmek durumunda kalacaktır. Memleketime
ve özüme olan bağlılığım nedeniyle halkın manevi durumunu şimdiden bildirmeyi kendime bir
borç bilirim14. Sözleriyle Ahıska ve Ahılkelek Bölgelerini durumları nedeniyle üzüntüsünü dile
getirmiştir.
Kazım Karabekir’in 1 Kanun-ı Evvel 1334 (1918) tarihli Başkumandanlık vekâletine
gönderdiği belgeden, Mondros Mütarekesi sonrasında Türk ordusunun Kafkaslardan geri
çekilmesi ve Ermenilerin de bunu fırsat bilerek Müslüman halka zulüm yaptığı öğrenilmiştir.
Bölge halkının Ermeniler tarafından baskı, zorbalık altında kaldıkları ve acı çektikleri buna artık
bir nihayet verilmesi için Osmanlı Devleti’nden belli taleplerde bulunmuşlardır. Özellikle Ahıska
ve Ahılkelek halkıda Ermeni zulmü altında oldukları ve bölgede yaşayan Türklerin bu durumdan
kurtarılmaları için Yakup Şevki Paşa tarafından Harbiye Nezaretine yazılı olarak bildiride
bulunulmuştur15.
Ermenilerin yapmış olduğu katliama örnek olarak; 29. 5. 1335 (1919) tarihinde Pasinler
Bölgesi’nde biri gövdesinden ayrılmış, diğeri altı yerinden süngülenmiş ve kurşunlanmış, bir
Muhammed Erat, “Kazım Karabekir’in Nahçıvan ve Çevresindeki Faaliyetleri (1918)”, Kafkas Araştırmaları IV,
Prestij Baskı, İstanbul 1998, s.43.
11Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’ın Bölge Politikasında Gürcistan: Tarihi Süreçte Karşılıklı İlişkiler”, Ermeni
Araştırmaları Üç Aylık Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, S.6, Yaz 2002, s.171.
12 Ahmet Ender Gökdemir, Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti, 2.Baskı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998, s. 78.
13 Gültekin Ural, Ermeni Dosyası, 2. Baskı, Kamer Yayınları, İstanbul 1998, s.18.
14
B.O.A, HR. SYS., 2460/19/1.
15 H. Osman Yıldırım, Uğurhan Demirbaş vd., Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi,
I, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 23, Ankara 1995,
s.315.
10

RUSYA’NIN AHISKADAKİ SÜRGÜNLERİ SIRASINDA ERMENİLER VASITASIYLA… • | • 513

diğeri de yaklaşık on yaşlarına yakın bir çocuk; burnu, ağzı ve kulakları kesilmiş, olarak vahşi
bir surette katledilmiştir. Daha sonrasında üç Müslüman cesedi bulunmuştur. Bulunan bu üç
cesedin Nam-ı Revan Kazasının Nurşin Karyesinden oldukları anlaşılmış ve Nam-ı Revan Kaza
Kaymakamlığında bu yapılan katliamın sınır üzerinde bulunan, Yeniköy Rumları tarafından
katledildikleri zannedilmiştir. Ancak 15. kolordu kumandanlığı tarafından alınan raporda olay
hakkında Erzurum İngiliz birliklerinden alınan yazılı cevapta cinayetin Oltu ilçesinin 18 km
doğusundaki bir köyün eski ahalisinden olan Ermeniler tarafından işlenmiş olduğu belirtilmiştir.
Buna sebep olarak da 1918 de bölgesel olarak yaptıkları katliamlarda Türkiye sınırına gelmiş olan
komşu dağlara gelen Müslümanlardan intikamlarını almak istemiş ve bu katliamları Yeniköy
Rumları değil de Ermenilerin yapmış olması ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemiştir 16.
24 Aralık 1918’de Batum’u işgal eden Gürcüler Ahıska ve Ahılkelek’i de hâkimiyeti altına
almışlardır. 6 Nisan 1919’da İngiliz askerleri Kars’ı kuşatma altına almışlardır. 12 Nisan’da
Güney Batı Kafkasya Meclis binası kuşatma altına alınmış ve devlet üyelerinin bazıları hakkında
yakalama kararı çıkarılmıştır. Mayıs 1919’da İngilizler bölgeden çekilince bölge tamamen
Ermeni ve Gürcülerin yönetimi altına girmiştir17.
22 Kânunusani 1335 ( Ocak 1919) tarihlinde yayınlanan bir belgede Kafkasya Bölgesinde
özellikle de Gürcistan’da Müslüman halka yapılan baskı ve şiddet hareketleri, dokuzuncu ordu
kumandanlığına gönderilen bir telgraf da anlatılmıştır. Biz bu belgeden anlıyoruz ki bölgede
Ahıska Türklerine yani Müslüman ahaliye Ermenilerin yanı sıra Gürcülerin de baskı, şiddet ve
saldırılarının da yapıldığını anlamaktayız18.
Yusufeli Kaymakamlığından Erzurum Vilayeti Mektubi Kalemine 22 Temmuz 1919’da
gönderilen belgede, Ermenilerin Gümrü ve Nahçıvan taraflarında bazı Müslüman köylerini
basarak dört bin dolaylarında Müslüman halkı öldürdükleri, Artvin, Ardahan ve Göle’deki
Ermenilerinde kuvvetlerini günden güne arttırarak Müslüman halka yönelik faaliyetlerini
sürdürdükleri ifade edilmiştir. Artvin’de bulunan kuvvetlerin bir aya yakın zamanda Erzurum ve
Van bölgelerinden yeniden saldırıya geçmeyi planladıkları ve Ahıska ve Ahılkelek de bulunan
Ermenilerinde bu birliklere lojistik destek sağladıkları anlaşılmaktadır19. Bilgilerden hareketle
Ermeniler, Anadolu’ya yönelik faaliyetlerinde Ahıska ve Ahılkelek’i adeta bir üs olarak
kullanmışlardır.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen hadiseler Ahıska Türklerinin başlarına
büyük yıkımlar getirmiştir. Gürcü Menşevik ve Ermeni Taşnak örgütleri bölgede yaşayan
Ahıskalılara soykırım başlatmışlardır. Gürcistan’ın 1920’de Sovyet yönetimi altına girmesi ile de
Ahıskalılar için oldukça zor dönemlerin başlangıcı olmuştur 20. Savaş sonrasında 3 Aralık 1920
de Ermeniler ile imzalanan Gümrü Antlaşması sonrasında Güney Kafkasya Bölgesinden ErmeniGürcü ve Azerilerin aralarındaki iç çatışmalardan ve özellikle Ermeniler tarafından yapılan baskı
ve zulümlerden dolayı bölgedeki Türkler tarafından, Osmanlı Devleti’ne yoğun göçler
yaşanmıştır21.
1921’de Türk-Rus Antlaşmasından sonra Sovyet idaresi Abhaz, Osetin ve Acaralara
bağımsız cumhuriyet yönetimi kurma hakkı sağlarken Ahıska Türklerine bu hak verilmeyerek
16B.O.A,

BEO., 4553/341401/2.
Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), DER Yayınları:391, (9.Baskı), İstanbul 2013, s.423.
18 B.O.A, BEO. 4553/ 341401/1.
19
Yıldırım, Demirbaş, a.g.e, s.71.
20Kıyas Arslan, Ahıska Türkleri, s.7.
21 Jülide Akyüz Orat, Nebahat Oran Arslan vd., Osmanlı’dan Cumhuriyete Kafkas Göçleri (1828-1943), Eren Ofset ve
Matbaacılık, Kars 2011, s.176.
17Rıfat
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1920’lerde vatandaşın öncüleri olarak kabul edilen din liderleri ve bilim insanları ya hapse atılmış
ya da silahlı saldırılara maruz kalmıştır 22.
Savaşın bitmesinden sonra Gürcülerin aldıkları yerler tekrardan hâkimiyet altına alınmıştır.
23 Şubat 1921’ de Ardahan, 9 Mart’ta Ahıska, 11 Mart’ta Batum, 14 Mart’ta Ahılkelek yeniden
alınmıştır23. 16 Mart 1921’de Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği’nin Tiflis eyaletine
bağlanmıştır. Ayrıca 1940 yılında bölgeden çıkarılan Linyit kaynağı enerjiye bağlı işletmelerin
kurulmasını sağlamış buda önemli olan bölgenin değerini bir kat daha arttırmıştır24.
II. Sovyet Etkisinde Ahıska Türkleri ve 1944 Sürgünü
Rusya da 1917 Bolşevik Devrimi sonrasında toplumlararası alt sınıf oluşturmak için bir
takım arayışlara girilmiştir. Buna göre bu oluşumla birlikte kültürel ve ulusal çizgiler önemini
kaybederek dil ve soy farklılıkları kalmayacaktır. 1921 yılında Avrupa’dan beklenilen bir devrim
hareketinin gerçekleştirilememesi ile Bolşevikler bundan sonra çözümü kendileri düşünerek
ülkede ciddi anlamda Ruslaştırma çabaları içerisine girmişlerdir. Yine 1921 yılında imzalanan
Moskova Anlaşmasıyla Sovyetler (Kafkas) bölgesine hâkim olmuş ancak uzun zamandır Rus
Milliyetçiliği uygulanan bölgede Rus olmayan halkı Sovyetleştirerek işe başlamıştır. Fazla
olmasa da bir başarı sağlayan Sovyet Yönetimi, milletlere uyguladıkları aşırı şiddet eğilimleri ile
uzun süre hafızalarda yer edecektir. Ahıska Türklerine karşı Çarlık Rusya’sı zamanında
uygulanan baskı ve şiddet unsurları Sovyet Gürcistan’ı döneminde de sürdürülmüştür25.
1927 yılında Ahıska’da Kolhozlar kurulmaya başlamış, 1921’den 1927’ye kadar Ahıska
Türkleri Sovyetler tarafından kötü muameleler görmek zorunda kalarak hapsedilmişlerdir. 1930
yılının başlarında Represiya döneminde yüzlerce din adamı, Kemalist, Pantürkist ve Türkiye
yandaşı suçlamalarla yine hapsedilerek öldürülmüşlerdir. 1930 da bu seferde Stalin’in
desteklemesiyle birlikte Ahıska Türklerinin bir kısmının soyadları Gürcü diline çevrilmiştir 26.
İlk defa 14-18 Kasım 1944 tarihinde Gürcistan ve Türkiye hattında birleşen Ahıska,
Aspinza, Ahılkelek ve Boğdanovka bölgesinde yerleşik bulunan Türk-Müslüman halkın Orta
Asya coğrafyasına göç ettirilmeleri ile Ahıska- Meskheti yani Mesket Türkleri meselesi ortaya
çıkmıştır27.
Stalin döneminde Kırım Tatarları, Karaçay-Balkarlar, Volga Almanları ve Çeçen-Inguşlar
gibi Ahıska Türkleri de sürgüne tabi tutulmuş topluluklardan biridir. Gizli olmasına özenle dikkat
edilen sürgün kararı, 31 Temmuz 1944 yılında verilmiştir. Kararın içeriği incelendiğinde Ahıska
Bölgesinde yaşayan Türk, Kürt, Müslüman ve Hemşinlilerden oluşan 86.000 nüfusun boşaltılarak
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a gönderilmeleri yer almaktadır. Alınan bu kararın
faaliyete geçirilmesi ise 14 Kasım 1944 de bölgenin beş ilçesinden başlayarak uygulanmıştır.
Ellerinden bir şey gelmeyen Ahıskalılar, bir gece vakti Rus askerleri tarafından hayvan

Seyfeddin Buntürk, “Sovyet Belgeleriyle 1944 Ahıska Sürgünü”, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu (14-15 Nisan 2014), Astana Yayınları,
Ankara 2015, s.87.
23 Kamuran, Gürün, Ermeni Dosyası, 5. Baskı, Rüstem Yayınevi, İstanbul 2001, s.353.
24 İdris Bostan, “Ahıska”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.I, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1988,
s.527.
25 İbrahim Hasanoğlu, “Sovyetler Birliği’nde 1944 Sürgünleri ve İnsan Kayıpları”, Bizim Ahıska Üç Aylık Kültür
Dergisi, Yıl:12, S.40, Sonbahar 2015, s.6.
26 Fatima Devrişheva, Ahıska Türkleri(Sözlü Kültür Bağlamında), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara 2006, s.25.
27Kıyas Arslan, Ahıska Türkleri, s.1.
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vagonlarına doldurulmuşlardır 28. Görevli askerler ellerinde bulunan tüfekleri insanların sırtlarına
dayayarak cani şekilde vagonlara binmeye zorlamışlardır. Her vagona altı ya da sekiz aileyi
sığdırmaya çalışmışlardır. Hayvan taşınan vagonlara insanları yerleştirmişler bununla da
kalmayıp vagonlarda zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak yer olmadığı gibi oldukça sağlıksız bir
ortamda sürgün edilmişlerdir29.
Stalin’in yapmış olduğu bu sürgün hareketinden maksadı, Türkiye’nin Kuzeydoğusundaki
topraklarını Gürcistan ve Ermenistan’a bağlamak olduğu da düşünülebilir. 19 Mart 1945’te SSCB
Dış İşleri Bakanı ve Türkiye Büyükelçisi’nden Kars ve Ardahan topraklarının kendilerine
verilmesini talep etmiştir. Sovyetler Birliği düzenlediği askeri harekâtlarla Türk sınırında gözleri
olduklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Tüm bunlar olurken, Ardahan, Artvin, Oltu, Tortum,
İspir, Bayburt, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon’dan Gürcülerin asla vazgeçmeyeceklerini
bildirmiştir. Gürcülerin bu isteklerinin yanı sıra Ermenilerde Türkiye’nin Kuzeydoğusundan
toprak talebinde bulunarak Büyük Ermenistan devletini hem yeniden oluşturmak ve bu süreçte de
Ahıskalıların bölgeden uzaklaştırılması mücadelesini vermek hem de tartışmalı bölgelere Sovyet
nüfusunu yerleştirilmesinin adımını sağlamış oluyordu 30.
Sürgünden çok sonra yapılan röportajlarda sağlık şartları son derece kötü olan vagonlara
bindirilip gönderilenler arasından yaşadıklarını anlatmışlardır. Bir Ahıska Türkü; “Ben Abastuban
köyündenim. 14 Kasım 1944’te sürdüler bizi. Üç gün öncesinde köyün yollarını kapatmışlardı.
Gece 01.00’de gelip çıkardılar bizi. Sürgünde on üç yaşındaydım. Erkeklerimiz savaş-taydı,
çocuklar ve kadınlar vardı sadece. Kız kardeşim Gürcü köyündeki arkadaşındaydı, orada kaldı.
25 yıl sonra kavuşabildik. 7-8 aile bir vagona yüklerimizle bindik. Gece çok soğuk oluyordu, gündüz ise sıcak. Vagon kapılarını üzerimize kilitliyorlardı. Ninem yolculuk esnasında öldü. Anne ve
babası olmayan çocukları kimsesizler yurduna gönderdiler(G.A.)”31. Binlerce Ahıska Türk’ü
benzer şekilde anavatanlarından koparılarak işkence dolu bir sürgüne tabi tutulmuşlardır.
III. 1944 Sürgünü Sonrasında Ahıskalıların Günümüzdeki Durumları
Bölgedeki Ahıskalılar 1944 yılına kadar Türk- Gürcü sınırı Meskhetya-Ahıska olarak
bilinen yerde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ancak 1944 de Büyük sürgüne zorlanan Türkler, elde
edilen verilerde 30.000 ile 50.000 arasında kayıp verdikleri yazılmıştır. 1968’de vatanlarına
dönme izni verilmişse de sadece birkaç bin Ahıskalının yurduna döndüğü bilgisine ulaşılmıştır 32.
Ahıskalı Türkler 2 Mayıs 1970 yılında “Biz Türküz!” başlıklı bir beyanname yayınlamış
ve SSCB ilgili makamlar hakkında soruşturma başlatarak Türkleri zorla sürgüne gönderilenlerin
ceza almalarını istemişlerdir. Ahıska Tüklerinin Büyük Sovyet Konseyi’nden beklentileri ise
merkezi Ahıska olan Bir Türk Muhtar Cumhuriyeti ya da Özel Vilayet kurmalarına izin vermesi
ve bütün maddi manevi kayıplarının karşılanmasıdır. Bu istekleri yapılmayacaksa da Ahıska
Türklerinin Türkiye’ye göç etmesine izin verilmesiydi. O zamana kadar Batı ülkelerine
Ahıskalıların sürgün ettirildiklerine dair en açık belge budur ancak Sovyet idaresi Türklerin bu
N. Aslı Şirin Öner, “Vatansız Kalan Bir Halkın Sürgün Deneyimi: Ahıska”, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal
Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar Bildiri Kitabı II.,(02-05 Ekim),
Muğla 2013, s. 38.
29 Seyfettin Bayram, Stalin Cehenneminde Ahıska Türkleri, Çınar Matbaası, Bursa 2004, s.44,47.
30 İbrahim Hasanoğlu, “Ahıska Türkleri: Bitmeyen Bir Göç Hikâyesi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.16, Yaz
2016, s.5-6.
31
Suat Kolukırık, “Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma”,
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S.9,Güz 2011, s. 175.
32 B. Zakir Avşar, Ferruh Solak vd., “Türklerin Demografisi (1950-2025)”, Türkler, C.I, Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara 2006, s.225.
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taleplerini duymazdan gelmiştir33.
Ahıska Türkleri son zamanlarda kökenleri hakkında, kendi içlerinde bir takım anlaşmazlık
yaşamaya başlamış ve Türk menşeini müdafaa eden Yusuf Sarvarov “Özgürlüğün Geçici Teşkilat
Komitesi” adı altında bir kongre toplanmasını sağlamıştır. Kongre 28 Temmuz 1988 yılında
Kafkasya’daki Kabardin- Balkar Özerk Cumhuriyeti Mayski’de toplanmıştır. Kongre de Ahıska
Türkleri, Meshet Gürcüleri ve Meshet Türkleri olarak ikiye bölünmüşlerdir. Gürcistan geri
dönmek için kökenin yalanlanmasını eleştirmiş, sonuç olarak da Ahıska Türkleri Gürcistan
Cumhuriyetinde kalan haklarını geri almak için harekete geçme kararı almışlardır 34.
Ahıska Türklerinden Anadolu’ya göç edenlerin uyum sağlamamaları da uzun sürmemiş,
kısa sürede bulundukları bölgenin yaşam şartlarına alışmışlar ve ekonomik, kültürel ve askeri
yönden hizmet etmişlerdir. Bazı iyi hizmette bulunan Ahıska Türkleri yapmış oldukları hizmetler
karşılığında mükâfatlandırılmışlardır. Ahıska vatandaşı ve Mülkiye Kalemi memurlarından olan
Sıtkı Said Efendi, hizmetlerine karşılık olarak 600 kuruş maaşa bağlanarak ödüllendirilmiştir.
Ancak ekonomik hayata kısa zamanda alışan Ahıska Türkleri yerli halk ile ilişkilerinde zayıf
kalmışlardır. Yaşadıkları köylerde kendi kültür ve geleneklerini içlerinde yaşamaya devam
etmişlerdir. Ahıska Türkleri evliliklerini ikamet ettikleri köy içinde veya çevre köylerde yaşayan
diğer Ahıskalılarla yapmışlardır. Düğünlerinde de yine Kafkas coğrafyasına ait, Cirit, bıçak
oyunu gibi eğlenceler düzenlemişlerdir 35.
1944 yılında Sovyet baskıları nedeniyle Ahıska Türkleri Kazakistan, Özbekistan ve
Kırgızistan’a yoğun şekilde sürgün ettirilmişlerdir. 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana
Bölgesinde baş gösteren sorunlar, dökülen kanlar ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi
sonucunda toplumsal huzuru ve sükûneti sağlamak için Ahıskalılar ikinci defa göçe tabi
tutulmuşlardır. Yüzlerce Ahıskalı, Rusya’nın iç bölgelerine, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Ukrayna ve Türkmenistan’a sürülmüşlerdir. Rusya’nın Krasnodar bölgesine yerleşen Ahıskalılar
burada fazlaca Rus milliyetçiliği altında kalmış ve Amerika Birleşik Devletleri’nin oturma izni
vermesiyle ABD’ne göç etmişlerdir36.
SSCB’nin dağılmasından sonra en başta Fergana Bölgesinde olmak üzere tekrar sürgüne
tabi tutulan Ahıskalı Türkler, ana vatanları olan Gürcistan sınırları dâhilinde bulunan Ahıska
Bölgesine dönmek istemişlerdir. Fakat o zamanda radikal milliyetçilik yapan Gürcü yönetimi,
Ahıskalıların boşalttıkları yerlere Ermenileri göç ettirmiş, bu sebeple Ahıskalıların vatanlarına
dönmelerine izin verilmemiştir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de yerlerinden edilen Türk
kardeşlerine kapılarını açmışlardır. Azerbaycan Ahıska Türkmenlerini Bakü, Haçmaz, Nabran,
Naftalan, Gebele, Ağcabedi, İmişli, Bilesuvar, Saatlı, Sabirabad, Oğuz ve İsmayıllı bölgelerine
yerleştirmiştir. Bölgeye yaklaşık 1 milyon civarında Ahıskalı yerleştirilmiş ve Azerbaycan kendi
vatandaşlarına verdiği göçmen haklarını vermiştir. Göçün üzerinden on yıl geçmiş olmasına
karşın bazı Ahıskalılar vatanlarına dönmek için uğraşırlarken, bir bölümü de Azerbaycan’ı
vatanları kabul ederek yaşamlarına devam etme kararı almışlardır 37. Azerbaycan’a yapılan bu göç
de Azeri halkı Ahıskalıları o kadar benimsemiş ki Sovyet Anayasası yapılanmasına göre Ahıska
Yunus Zeyrek, “Sürgünde Yaşayan Halk: Ahıska Türkleri”, Türk Yurdu, XXXI., S. 287, Temmuz 2011, s.193.
Ufuk Tavkul, “Kafkasya ve Çevresindeki Türk Toplulukları”, Genel Türk Tarihi, C.X, Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara 2002, s.512.
35Nejla Günay, “Osmanlı’nın Son Döneminde Ahıska Türklerinin Anadolu’ya Göç ve İskânı”, Bilig, S. 61, Bahar 2012,
s.136.
36Yılmaz, Mustafa, a.g.m., s.5.
37 Sinan Oğan, “Ermenistan’ın Tehcir Politikası ve Neticesi: Azerbaycan’da Göçmen (Kaçkın) Sorunu”, Ermeni
Araştırmaları Üç Aylık Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, S.9, Bahar 2003, s.124.
33
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Türklerinin kimliklerinde Gürcü soyadı ya da Azerbaycan milleti olarak yazılmıştır 38.
Fergana’da ki olaylardan sonra Özbekistan’da bulunan Ahıska Türklerinin sayıları oldukça
azalmıştır. Özbekistan’dan Ukrayna’ya göç eden Türkler burada daha çok Kiev, Donetsk ve
Slavyanski çevresinde yaşamışlardır. Yaklaşık 10 bin kadar Ahıskalı Amerika’ya göç etmiştir.
Kesin olmamakla birlikte Türkiye’de 190 bin, Kazakistan’da 170 bin, Rusya Federasyonu’nda 85
bin, Azerbaycan’da 130 bin, Kırgızistan’da 45 bin, Özbekistan’da 15 bin, Ukrayna’da 10 bin,
ABD 10 bin ve diğer ülkelerde 15 bin olmak üzere dünya genelinde toplam 630 bin civarında
Ahıska Türkü’nün varlığı bilinmektedir. Rakamların net olmamasının temel nedeni de çıkarılan
pasaportlarda milliyetlerinin farklı olarak belirtilmesindendir. Edinilen rakamların ise Ahıska
Türk dernekleri ve resmi yetkiye sahip mercilerden ulaşılmış veriler olup tamamen tahminlere
dayandırılmıştır39.
Türkiye’de 2.7.1992 yılında çıkarılan bir kanunla Ahıskalılar Türkiye’ye kabul edilmiş ve
yerleşmeleri için gerekli izinler verilmiş, Kanun 11.7.1992’de Resmi Gazete de yayınlanarak
kesinleşmiştir. 3835 sayılı Kanunun 6. maddesine göre Eski Sovyet sınırlarında kalanların da
Türkiye’ye yerleşecek olanların da çifte vatandaşlıkları Bakanlar Kurulunca sağlanacaktır. Ayrıca
çifte vatandaşlık statüsü verilinceye kadar, ikamet tezkeresi düzenlenen Ahıska Türklerinin 4817
sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 4. Maddesi gereğince çalışmalarına da
izin verilmiştir. Yine 3835 sayılı kanun kapsamına giren 31.01.2009 tarihinden önce ikamet
tezkeresi düzenlenen Ahıska Türklerinin kanunun yürürlüğünden itibaren 3 ay içinde çifte
vatandaşlık başvurularının kabul edileceği ve Türkiye’nin dış politikası açısından sakıncası
görülmeyenlerin çifte vatandaşlık talepleri de 3 ay içinde sonuçlandırılacaktır 40.
Ahıska Türkleri meselesinin çözümü konusunda uzun zamandır direnen Gürcistan
Hükümeti 1999’da Avrupa Konseyi üyesi olabilmek için başvuruda bulunmuş ve aynı yılın Mayıs
ayında Avrupa İnsan Hakları sözleşmesini imzalamıştır. Konseye üye olmanın şartlarından biri
olan Ahıskalıların ana yurtlarına dönüşlerini kabul etmiştir. Buna göre iki yıl içinde geri dönüş
için yasak sürecin başlaması ve on iki yılda da bu sürecin tamamlanması gerekmektedir. Gürcistan
geri dönüş için 2011yılını düşünmüşse de verdiği kararın arkasında duramamıştır. Bunun yanı
sıra Ahıskalıların sürgün edildikleri dönemde özerk bir devlet olmadığını SSCB yönetiminde
altında olduğundan bu durumdan kendisinin yükümlü tutulamayacağını ifade etmiştir 41.
Sonuç
Tarih içinde büyük öneme sahip olan Kafkasya Bölgesi, çok eski dönemlerden beri pek çok
medeniyete ev sahipliği yapmış yapmaya da devam etmektedir. Farklı milletler için farklı
dönemlerde kızıl elma anlamına gelen bölgede yaşayan ve günümüzde de hala yaşadıklarıyla ya
da yaşayamadıklarıyla adından bahsettiren bir millet de Ahıska Türkleridir. Osmanlı idaresi
boyunca en rahat dönemini yaşayan Türkler, sonrasında Edirne Antlaşması ile Rus hâkimiyetine
girmeleriyle birlikte Rusların baskıcı, yıkıcı, şiddetli ve acımasız sürgün politikalarına maruz
kalmalarının yanında, daha sonrasında bölgeye Ermenilerin yerleştirilmeleriyle yaşadıkları
zorluklar katlanarak artmıştır.
38Bayram,

a.g.e., s.17.
Erdal Akpınar, “Donetsk’ten Erzincan’a Ahıska Sürgünlerinin Son Göçü”, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya
Sempozyumu(13-14 Ekim 2016), Ankara Üniversitesi Yayın, Ankara 2016, s.334-335.
40
Adalet ve Kalkınma T.B.M.M. Grup Başkanlığı, “Ahıska Türkeri’nin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, T.M.M.M Başkanlığı, S.181, (Tarih;10.06.2008).
41 İbrahim Hasanoğlu, “Hukuki ve Siyasi Boyutlarıyla Ahıska Sorunu”, Türk Yurdu, Yıl: 104, S.340, Aralık 2015, s.
42.
39
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Birinci Dünya Savaşının sona ermesiyle birlikte Rusya’da başlayan Bolşevik Devrimi
sonucunda bölgeye tam manasıyla yerleşen Ermeniler yaptıkları katliamları en acımasız şekilde
yürütmeye devam etmişlerdir. Bu baskılardan kurtulmak için ısrarla Osmanlı idaresine geçmeyi
talep etseler de bu talepleri sonuçsuz kalmıştır. Ancak bir kısım Ahıska Türkü farklı ülkelere göç
ettirilmişlerdir. 1921 yılında Sovyetlerin güçlenerek yeniden dönmeleri ile Gürcistan himayesinde
bulunan Ahıskalılar için esaret dönemi başlamış olacaktır. Uzun süre SSCB egemenliği altında
yaşamak zorunda kalacak olan Ahıskalıların, bu dönem içinde hiçbir hakları olmayıp sefalet
içinde yaşamaya çalışmışlardır. 1944 yılında Sovyetlerin yeni bir sürgün hareketiyle karşı karşıya
kalan Türkler bu sefer de Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’a sürülmüşlerdir. Oldukça zor
hayat şartları altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışan Ahıskalılar, 1992 de çıkarılan bir yasa
ile Türkiye’ye göç etmelerine müsaade edilmiş ve Ahıskalılar bölgeye kısım kısım alınmışlardır.
Yaşamları boyunca sürekli baskı altında ya da bir devlet himayesinde yaşamak zorunda
kalan Ahıskalılar, belki de hayatlarının en zor dönemini Ermeniler tarafından yapılan mezalim
hareketlerine maruz kaldıklarında yaşamışlardır. Günümüzde de Ahıska Türkleri resmi olmayan
kayıtlara göre yaklaşık olarak on farklı ülkede yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedirler.
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RUSYA’NIN AHISKADAKİ SÜRGÜNLERİ VE ERMENİLER VASITASIYLA
TÜRKLERE UYGULADIĞI YIKICI SİYASET: XVI. VE XIX. YÜZYIL
DISASTROUS POLICY THAT RUSSIA IMPLEMENT ON MESKHETIAN TURKS
THROUGH ARMENIANS DURING THE MESKHETIAN EXILES: XVI AND XIX
CENTURIES
Emrah HAZAR
Özet
Kafkasya’da Gürcistan’ın Güney Batısında bulunan Ahıska; Türkiye sınırına 12-30 km mesafe
uzaklığında bulunup, burada yaşayan Türkler “Ahıska Türkleri” olarak bilinmektedirler. Ruslar tarafından
bölgeye Meshetya adı verildiği için “Meshetya Türkleri” olarak da adlandırılmışlardır. Türklerin bölgede
çok eski dönemlerden beri var olduğu bilinmekle birlikte, bölgede XI. Yüzyılda Türk nüfusu artmaya
başlamıştır. Türk yönetim ve geleneklerine yabancı olmayan Ahıskalılar, Osmanlı ile ilk temasları Yavuz
Sultan Selim’in Çaldıran Seferi vasıtasıyla olmuştur. 1628’de Çıldır Eyaleti’nin yönetim merkezi haline
gelen bölgede 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Edirne Antlaşması ile Ahıskalılar Rus
himayesine girmişlerdir. Bu tarihten sonra Rusların uyguladığı politikaları sonucu Ahıskalılar Anadolu
topraklarına zorunlu olarak göç etmeye başlayacaklardır. Rusya bundan sonra boşalan yerlere belgelerden
de anlaşıldığı kadarıyla 1830 tarihinde Ermenileri Ahıska’nın çeşitli köylerine yerleştirmiştir. 1853-1856
Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı ordusuna yardımcı olan Ahıskalılar savaş sonrası Rusların tazyiklerinden
kaçarak Anadolu’ya sığınmışlardır. Ahıska’ya yerleşen Ermeniler 1880 li yıllarda Türkiye’deki
soydaşlarına katılarak isyan hareketlerinde bulunduğu gibi, I. Dünya savaşı sıralarında dada Osmanlı’ya
karşı Rus saflarında yer alacaktır. Çalışmada Ahıskalıların Osmanlı hâkimiyetine girmesi ve Edirne
Antlaşması’ndan sonra bölgeye yerleştirilen Ermeniler ve bölgede bıraktıkları faaliyetleri I. Dünya
Savaşı’na kadar belgeleri ile incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler; Ahıska, Çıldır Savaşı, Edirne Antlaşması, Ermeniler.
Abstract
Ahıska Turks that is located in the southwest of Georgia in Caucasus is 12-30 km distant from the
border of Turkey and the Turks living here is known as “Ahıska Turks”. They are also called “Meskhetian
Turks” because of that the region is named Meskhetia by Russians. Turkish people are reputed to exist in
that region from far in the past and the population of Turkish people in the region starts to increase in the
11th century. Meskhetians not being stranger to Turkish governance and traditions fall under Ottoman
domination by the Çaldıran War of Sultan Selim the stern. Ahıska Turks that becomes home office of the
Çıldır State in 1628 becomes under protection of Russia by Edirne Treaty cocluded after 1828-1829
Ottoman-Russian War. As a result of the Russian policies after that date, Meskhetians start to immigrate to
Anatolian territories by force. According to the documents, Armenians are settled to some villages of
Ahıska in 1830 by Russians. Meskhetians helping Millitary of the Ottoman Empire in 1853-1856 OttomanRussian War escape from Russian pressure and find asylum in Anatolia. Armenians settled in Ahıska Turks
take side with Russians against Ottomans in the First World War as is the case with their rebellion in
company with their cognates in 1880s. In this work, Ottoman subordination of Meskhetians, Armenians
settled in the region by Edirne Treaty and their activities are endeavored to be analyzed with documents.
Key Words: Ahıska, Çıldır War, Edirne Treaty, Armenians

Giriş
Gürcistan’ın Güneyinde yaşayan ve izleri M.Ö. dönemlere kadar uzanan ve Ahıska
Türkleri olarak bilinen halk adını bölgeye verilen isimden aldığı araştırmacılar tarafından
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açıklanmıştır. Ulaşılan bazı kaynaklarda Ahıska’da İslam öncesi dönemde Sakalar, Masagetler,
Hunlar, İlk Kıpçaklar, Alanlar, Savurlar gibi Türk topluluklarının mevcut olduğu bilinmektedir.
Ahıska Türklerinin, siyasi bir teşekkül olarak meydana gelmesi ise daha geç dönemlere
rastlamaktadır. Ahıska’da Türk nüfusun artması, Anadolu’nun Türkleşmesiyle de doğru
orantılıdır. Ahıska coğrafyası, Kafkaslar, Orta Doğu ve Doğu Anadolu’da kurulan pek çok Türk
devletinin tabiiyeti altında varlığını sürdürmüş olup Gürcistan’da da İslamiyet’in yayılmasıyla,
bölge tamamen “Türk Yurdu” haline gelmiştir1.
Dede Korkut hikâyelerinde “Ak-sıka”, yani ak-kale “Akesga” ismiyle zikredilen ve Eski
Oğuz ili olarak da bilinen Ahıska, Gürcü dilinde “Yeni Kale” anlamına gelmektedir. Bölge büyük
devletlerin hâkimiyetleri altında sürekli el değiştirmek zorunda kalmıştır. Selçuklunun ilk fetihleri
sırasında Sultan Alparslan döneminde ele geçirilmiştir 2. 1267 tarihinden itibaren ise Yukarı ve
Orta Çoruh boyları ile Kür boyunun Göle, Ardahan, Ahıska ve Ahılkelek’i de ihtiva eden bölgeyi
Kıpçak Ortodoks Türklerinden “Atabekler” sülalesi yarı-müstakil bir şekilde bölgeyi idare
ediyordu3. XIII. Yüzyılın ikinci yarısında Orta Asya’dan Batı’ya doğru istila hareketine girişen
Moğollara tabi’ olmuşlardır. “Atabekler” sülalesi 1268-1578 tarihleri arasında Moğol, İlhanlı,
Karakoyunlu ve Akkoyunlulara tabi olarak bölgeyi ellerinde tutmuşlardır 4.
Günümüzde Ahıska, konum olarak, Türkiye ile Ermenistan sınır hattının birleştiği bölgenin
kuzeyinde Acara Özerk Cumhuriyeti’nin doğusu, Türkiye’nin 15 km. Kuzey doğusunda Ardahan
ile sınır ve Tiflis’in güney batısında kalan, günümüzde Gürcistan Cumhuriyeti sınırlarında yer
alan ve geçmişte yoğun Türk nüfusunun bulunduğu bir şehirdir. Geçmiş dönemlerden beri
Ardahan, Çıldır, Posof ve Şavşat’ı kapsayan alan hem Ahıska hem de Mesket adıyla
bilinmektedir5. Ahıska’nın Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi
kasabaları mevcut olup buralara bağlı 200 kadar da köyü vardır 6.
İlhanlı hükümdarı Abaka Han döneminde (1262-1282), Ahıska’daki Çıldır atabeyliği ile
bu çevrede meskûn bulunan Hıristiyan Kıpçaklar İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır7. Bazı
araştırmacılar Ahıskalıları, Tatar Türklerinin Güney Meshetya’daki bir uzantısı olduğunu
belirtmişler, ayrıca Kafkaslarda yaşayan toplulukların İslamiyet’i kabul etmeleri, bölgede
Osmanlı hâkimiyetinin tesis edilmesiyle birlikte olduğunu ve yine yabancı araştırmacılarda
Ahıska’da İslam dininin kabul sürecinin uzun bir zaman aldığını zikretmişlerdir 8.
Ahıska’da bölgeyi oluşturan etnik yapıya bakıldığında sadece Türklerin olmadığı
malumdur ki Şemsettin Sami’nin Kamusu’l- Alam adlı eserinde bölgenin Laz, Gürcü ve
Türklerden müteşekkil olduğu belirtilmiştir9. Ancak eserde başka toplulukların bilhassa

Zakir Avşar, Zafer S. Tunçalp, Sürgünde 50. Yıl Ahıska Türkleri, TBMMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları
No:73, Ankara 1995, s.6.
2 Mete Alım, Serkan Doğanay, Oğuz Şimşek, “Ülkemize Yönelik Göçlere Bir Örnek: Ahıska Türkleri”, Doğu Coğrafya
Dergisi, CII, S.15, 2006, s.307.
3 Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlılar’ın Kafkas-Elleri’ni Fethi(1451-1590), Atatürk Üniversitesi Yayınları No.358,
Ankara 1976, s.86.
4 İdris Bostan, “Ahıska”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.I., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1988,
s.526.
5 N. Aslı Şirin Öner, “Vatansız Kalan Bir Halkın Sürgün Deneyimi: Ahıska”, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal
Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar Bildiri Kitabı II(02-05 Ekim) ,
Muğla 2013, s.38.
6 Yunus Zeyrek, “Ahıska ve Ahıska Türkleri”, Türkler, C.XX, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.520.
7
Mirza Bala, “Gürcistan”, M.E.B İslâm Ansiklopedisi, C.IV, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1945, s.842.
8Selver Özözen Kahraman- Aydın İbrahimov, “Kafkaslardan Sürgün Bir Toplumun Bitmeyen Göçü: Çanakkale’de
Ahıska Türkleri”, Ege Coğrafya Dergisi, S.22/2, İzmir 2013, s.79.
9 Şemsettin Sami, Kâmûsu’l-A’lâm, (Tıpkıbasım), C.I, Kaşgar Neşriyat, Ankara 1996, s.46.
1

RUSYA’NIN AHISKADAKİ SÜRGÜNLERİ VE ERMENİLER VASITASIYLA TÜRKLERE… • | • 523

Ermenilerin varlığına dair herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.
Bugün kaynaklara bakıldığında Ahıska Türkleri olarak ayrı bir boy olmayıp, tarih
sahnesinde var olan bu topluluk aslında isimlerini yaşadıkları coğrafyadan almışlardır. Böylelikle
orada yaşayan Türkler de, Ahıska Türkleri olarak adlandırılmıştır 10.
I. Osmanlı Hâkimiyetinde Ahıska Türkleri
Gürcistan bölgesi Osmanlı hâkimiyetine girmeden evvel bölgede üç müstakil devlet
bulunuyordu. İkisi krallıkla biri atabeylikle yönetiliyordu. Doğu Tiflis merkezli “Khartli”,
Batıda Kutais merkezli “İmerethi” krallığı, Çoruh boyunda Ahıska merkezli “Samtskhe”
Atabeyliği yer almaktadır. Osmanlı’nın bölge ile yani Ahıska ile temasları Yavuz Sultan Selim
Han dönemine kadar uzanır. Çaldıran Seferi sırasında Ahıska Atabeyi Mirza Çabuk, Osmanlı
ordusuna iaşe yardımında bulunmuştur 11. Bazı kaynaklar bu atabeyliğin Ortodoks Kıpçak kökenli
olduğunu ve bu dönem atabeyliğin Osmanlı’ya tabi’ olduğunu belirtmiştir. Hatta iaşe noktasında
ihmalkârlık gösterdiği gerekçesiyle, atabeylik İspir Kalesini özür mahiyetinde Osmanlı’ya teslim
etmiştir12. Mirza Çabuk’un 1516 yılında ölümüne kadar Osmanlı ile Ahıska Atabeyliğinin
dostlukları devam etmiştir13.
Ahıska Atabeyliği ile Osmanlı Devleti arasında sonraki dönemlerde sorunlar yaşanmıştır.
1536 yılında Erzurum valisi Dulkadirli Mehmet-Han atabeylik üzerine taarruzda bulunmuştur.
Bir akın şeklinde olan bu hareket de Ahıska atabeyi (4. Korkor) savaşı kaybederek kaçmıştır.
Neticede Türk ordusunun eline birçok ganimet ve atabeyliğe bağlı Oltu, Narman, Kiskim ve
Artvin çevresi Osmanlı’nın eline geçmiştir. Yine 1548 yılında ikinci İran seferi sırasında da
Erzurum Beylerbeyi Mehmet Paşa kendisine bağlı sancak beyleri ile beraber Çoruh boylarına
sevk edilmiştir. Atabeylik üzerine yapılan seferin nedeni ise Safeviler ile işbirliği yapmaları
olarak bilinmektedir. İranlılar Erzurum ve Kars dolaylarına saldırırken, atabeylik ise daha
önceden kaybettiği topraklar olan Kars ve Oltu ya saldırmışlardır. Osmanlı ordusu Ahıska
Atabeyliğini mağlup ederek bazı kaleleri ele geçirmiştir14. Anlaşıldığı kadarıyla söz konusu
yıllarda Osmanlı-İran ilişkileri noktasında Kafkaslardaki Ahıska Atabeyliği önemli rol
oynamıştır. Ahıska Atabeyliği kendi yararına göre bir dönem Osmanlı, bir dönem İran tarafında
yer alarak mevcudiyetini devam ettirmeye çalışmıştır. Ancak Atabeyliğin izlemiş olduğu bu
politikası fazla uzun süreli olmayacaktır.
III. Murad döneminde de Kafkasya üzerinde İran ve Osmanlı mücadelesi devam etmiş,
sefer planı yapılarak Dağıstan, Gürcistan ve Şirvan’ı fethetmek üzere 1 Ocak 1578’de Lala
Mustafa Paşa yönetimindeki Osmanlı ordusu Safeviler üzerine harekete geçmiştir. 5 Ağustos’ta
ordu Ardahan kalesinin güney taraflarında karargâhtaydı, burada Mustafa Paşa, güzergâhı
üzerindeki beylere ve hâkimlere mektup göndererek Osmanlı ordusuna bağlılıklarını
istemiştir15.Ardahan’dan harekete geçerek Gürcistan’a giren Lala Mustafa Paşa’yı İran serdarı
Tokmak Han otuz bin kişilik ordusuyla Çıldır’da geriden vurmak istemiştir. Ancak yapılan
savaşta Osmanlı ordusu galip gelmiş ve sonrasında Gürcistan toprakları zapt edilmiştir. Güney

Rahman Seferov- Ayhan Akış, “Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin Yasadıkları Cografya’ya
Göçlerle Birlikte Genel Bir Bakış”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.24, Güz 2008, s.396.
11 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 1513-1573, C.II, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1971, s.10
12 Ali Arslan, “I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemindae Ahıska-Ahılkelek (1914-1921)”, Kafkas Araştırmaları
DergisiIII, Çetin Matbaası, İstanbul 1997, s.94.
13Kırzıoğlu, Osmanlılar’ın Kafkas-Elleri’ni Fethi, s.88.
14Danişmend, a.g.e., s.190,260.
15 Zeyrek, “Ahıska ve Ahıska Türkleri”, s.520.e
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Gürcistan’ın Osmanlı hâkimiyeti altına alınmasının akabinde Tiflis üzerine giden Lala Mustafa
Paşa orada da hâkimiyeti sağlamıştır16. Çıldır Meydan savaşında Safeviler bozguna uğratıldıktan
sonra Ortodoks-Hristiyan Atabekler yurdu Ahıska’nın da Osmanlı eline geçmesiyle kurulan yeni
eyalete muharebenin adı dolayısıyla Çıldır Eyaleti denilmiştir 17. XVII. yüzyılın başlarında Oltu,
Ardanuç, Ardahan-ı Büzürg, Çıldır, Hırtıs, Tavusger, Çeçerek, Göle, Mahcil, Ahılkelek, Penek,
Posof, Ahıska, Şavşat, Pertekrek, Livâne sancakları eyaleti oluşturuyordu 18. Osmanlı devleti
eyaletlerin başına genel olarak merkezden beylerbeyi tayin ederdi ancak Çıldır Eyaleti diğer
eyaletlerden farklı olarak ırsi Beylerbeyileri tarafından idare edilmiştir. Çıldır Eyaletine 17
Temmuz 1579’da Manuçahr Mustafa Beylerbeyi olarak atanmıştır. Eyalet teşkil edildikten sonra
Kafkaslar’da meydana gelen hadiseler hakkında da istihbarat bilgileri toplayarak Osmanlı
devletine iletmiştir. Ayrıca Osmanlı Devletin’in Dağıstan Müslümanları, Azarbaycan Hanlıkları
ve Gürcü prenslikleri ile bağlantısını sağlamıştır 19. 1587 Haziranında Ahıska’da bir kale yapılmış
Tomoş, Lori, Küri ve Ahıska Gürcistan’la bir sınır oluşturmuştur20.
Osmanlı’nın Ahıska bölgesini (Meshetya) fethiyle evvela bazı beyler 21 daha sonra zaten
Türk olan ahalide gönüllü olarak İslâm dinini kabul etmiştir 22. Bölgenin fethiyle Ahıska ve
Anadolu arasında karşılıklı nüfus hareketleri gerçekleşmiş Konya, Tokat ve Yozgat civarından
bir kısım ahali Ahıska ve çevresine yerleştirilmiştir 23. Osmanlı döneminde Ahıska eyalet merkezi
olduğu kadar aynı zamanda bilim ve kültür merkezi haline de gelmiştir. Kısa zamanda bölgede,
hanlar, hamamlar, çeşmeler, köprüler, cami ve medreseler inşa edilmiş ve ticari gelişmeler
yaşanmış, ahalisi de refah içinde yaşamıştır 24.Osmanlı döneminde Ahıska’da uzun bir dönem
askeri faaliyetler durmuş, bölgede yaşayan Türk boyları arasında ortak bir dil ve kültürün
pekişmesinde de önemli bir rol oynamıştır 25.
Rusların Kafkaslara İnmesi ve Ahıska Üzerine Taarruzları
Ruslar 1720’li yıllarda Kafkasya’ya ilk defa doğrudan ilerlemişler ve İran ile anlaşarak
Hazar Deniz’inin kuzey hattı üzerinden Güney Kafkasya’ya inerek, Derbend, Bakü ve çevresini
ele geçirmişlerdir. Bir süre sonra buraları İran tekrar ele geçirmişse de 26Rusların bu hareketi
Kafkasya siyasetindeki maksadı açısından önemlidir şöyle ki; Hazar gölünü bir iç deniz haline
getirerek bölgenin tamamen kendi denetiminde olmasını istiyordu. Ancak Rusya’nın Kafkasların
güneyine doğru hareket etmesi ve Orta Asya’da hâkim olmak istemesi onu iki devlet ile karşı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III, Türk Tarih Kurumu Yayınları XIII. Dizi Sa.16 cld, Ankara 1995,
s.59.
17 Fahrettin Kırzıoğlu, “Ahıska-Ardaha-Artvin ve Oldu’da Hristiyan Atabekler Hükûmeti-I (1268-1578)”, Bizim Ahıska
Üç Aylık Kültür Dergisi, Yıl: 4, S.10, Bahar 2008, s.12.
18 Feridun Emecen, “Çıldır Eyaleti”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.VIII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
İstanbul 1993, s.301.
19 Fadime Tosik Dinç, “Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Siyasetinde Ahıska’nın Yeri ve Önemi (Olayların ve
Gelişmelerin Işığında Bir Değerlendirme)”, Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı-VIII, S.78, Temmuz-Aralık 2015,
s.275.
20 Uzunçarşılı, a.g.e., s.59.
21 Ufuk Tavkul, “Kafkasya ve Çevresindeki Türk Toplulukları”, Genel Türk Tarihi, C.X, Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara 2002, s.509.
22 Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Yayınevi yok, Ankara 2001, s.13.
23 Ayşegül Aydıngün, İsmail Aydıngün, Ahıska Türkleri Ulus Ötesi Bir Topluluk Ulus Ötesi Aileler, Hoca Ahmet
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnceleme-Araştırma Dizisi; Yayın no;21, Ankara 2014, s.38.
24Minara Aliyeva, “Ahıska Türkleri ve Anavatana Dönme Sorunu”, Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı VIII, Yıl:21,
S.78, Temmuz Aralık 2015, s.421.
25 Arif Yunusov, “Ahıska (Mesket) Türkleri, İki Kere Sürgün Edilen Halk”, Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı VIII,
Yıl:21, S.78, Temmuz Aralık 2015, s.237.
26 Savaş Yanar, Türk-Rus İlişkilerinde Gizli Güç Kafkasya, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul 2002, s.40.
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karşıya getirecektir. Karadeniz, Balkanlar ve Kuzey Kafkasya’da Osmanlı ile Güney Kafkasya’da
ise İran ile savaşmaktan çekinmeyecektir 27.
Osmanlı ile Rusya arasında 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca antlaşması ile
sonuçlanan savaşta, Ruslar, Daryal geçidini aşarak, Güney Kafkasya’ya geçmişlerdir. Gürcü
birlikleri ile de anlaşan Rusya Kutaisi’yi zaptederek Poti’yi kuşatmıştır. Rus ordusunun Bir başka
kol ise Kura geçidinden Ahıska üzerine yürüdü. Bu antlaşma ile Osmanlı Kabartay toprağını
Ruslara bırakmasının yanı sıra Türkiye’nin tabiiyetinde olan Hıristiyanların koruyuculuğunda
Rusya’ya söz hakkı veren bir durumda bulunmaktadır 28.
Rusya Kafkasya bölgesinde siyasetini uygulamak için defalarca Osmanlı tarafına taarruzda
bulunmuştur. 1807’de General Endoviç emrindeki Rus askerleri Ahıska’ya saldırmak üzere
harekete geçmiş fakat Ahılkelek önlerinde Osmanlı birlikleri tarafından yenilgiye uğratılarak
Tiflis’e dönmüştür. Ruslar 1810 yılında Ahıska kalesini tekrar muhasara altına almışlarsa da
Osmanlı’nın şiddetle kaleyi savunması ve Rus birliklerinde çıkan veba salgını dolayısıyla Ruslar
Ahıska’dan bir netice alamadan geri dönmüşlerdir. Ertesi yıl yine Rus birlikleri ani bir baskınla
Ahılkelek kalesini kısa bir süreliğine ele geçirmişlerse de Osmanlı birlikleri kaleyi geri
almışlardır29.
Rusların Ahıska ve civarında uyguladıkları bu baskı hareketi ve taarruzlardan 1828 yılında
Osmanlı ile girdiği savaşta başarı elde etmiştir. Kafkas cephesinde ilerleyen, Rus Ordusu
Komutanı General Paskiyeviç ilk olarak stratejik bir mevkide bulunan Kars’ı zabtetmiş ve
böylece Ahıska’ya Erzurum’dan gelecek olan yardımları engellemiştir. Rus kuvvetleri Osmanlı
Devleti’nin Kars müdafaa ordusunu bozguna uğratıp şehri tahrip ettikten sonra ikinci aşamada
Ahıska ve Ahılkelek’e saldırmak üzere harekete geçmiştir. Kars’a yardım etmek için
Erzurum’dan 30. 000 kişilik orduyla hareket eden Köse Mehmet Paşa Kars’ın kurtulamayacak
durumda olduğunu anlayınca Ahıska’ya doğru yönelmiştir. Ahıska’da çok kanlı bir mücadele
verilmesine rağmen Köse Mehmet Paşa Ahıska kalesine çekilmiş ve nihayetinde şehri Ruslara
“vire” ile teslim etmiştir30.
Ahıska’nın Ruslar tarafından ele geçirilmesiyle, bölgede bulunan Türkler, Kürtler,
Acaralar ve diğer Müslüman unsurlar yerlerini terk ederlerken, arazilerini çok düşük fiyatlarla
kalanlara satmak zorunda kalmışlardır. Ruslar bu yerleri bölgeye yeni gelen Ermenilere vermiştir.
Ancak sonradan bu durum mülk sahipleri lehine çözülecektir 31. Ahıska’nın düşmesinden sonra
Paskeviç, bir Rus garnizonu nakletmiş ve Ermeni asıllı V.O Bebutov’u komutan olarak atamıştır.
Yaklaşık 30.000 nüfusu olan Ahıska kısa sürede küçük bir kaza merkezine dönüştü. Ruslar Doğu
Anadolu’da Erzurum ve Bayburt’u ele geçirdi. Rusların bir kolunun da Balkanlar’dan hareket
ederek İstanbul’a yaklaşması üzerine de II. Mahmut barış istemek zorunda kalmıştır 32. Ruslar
Kafkasya bölgesine indikten sonra, yapılan savaşlar sırasında Ahıska devamlık olarak fiziki
tahribata uğrayarak refah düzeyi düştüğü gibi, bölge insanı da bilhassa Müslümanlar zulüm ve
işkencelere maruz kalarak göç etmek durumunda kalacaklardır.
Jülide Akyüz Orat, Nebahat Oran Arslan vd.,Osmanlı’dan Cumhuriyete Kafkas Göçleri (1828-1943), Eren Ofset ve
Matbaacılık, Kars 2011, s.7.
28 Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, (5. Baskı), Rüstem Yayınevi, 2001, s.79.
29Ali Arslan, “I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Ahıska ve Ahılkelek”, s.97.
30 Ensar Arslan, “Ahıska Savunmasının Tarihteki Yeri ve Türk Halk Destanlarına Yansıması”, Türkler, C.XX, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.533.
31
Hayri Çapraz, Güney Kafkasya’da Ermeni Nüfusu (19. Yüzyıl)”, Yeni Türkiye, Yıl:21, S.78, Yeni Türkiye Stratejik
Araştırma Merkezi Yayını, Temmuz-Aralık 2015, s.455.
32 Fahri Valehoğlu, “1828-1829 Türk Rus Savaşları ve Acı Sonuçları”, Bizim Ahıska Üç Aylık Kültür Dergisi, Yıl:
4,S.10, Bahar 2008, s.30,31.
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II. Türkmençay ile Edirne Antlaşması ve Sonrasında Bölgenin Durumu
Rusya XIX. Yüzyılda İran ve Osmanlı ile girdiği savaşlardan galip çıkmış ve antlaşmalar
imzalanmıştır. Rusların sömürgeci uygulamalarla Kafkasyalıları baskı altına aldığı bu
yıllarda,”Gülistan (1813)” ve “Türkmençay (1828)” antlaşmaları neticesinde İran, Aras’ın
Kuzeyin’deki yerleri ve Erivan’ı Ruslara terk etti. Böylece İran Güney Kafkasya üzerindeki söz
hakkını kaybetmiş olduğu gibi Dağıstan kabilelerinin de İslam dünyası ile olan bütün direkt
temasları kesildi33. Türkmençay Antlaşması ile Kafkasya’da Ermeni nüfusunun artışına yönelik
siyasetin ilk adımı atılmış ve antlaşmanın 15. maddesine göre Güney Azerbaycan taraflarında
yaşayan Ermenilerden arzu edenler bir yıl içinde Rusya’ya göç edebilecekleri gibi İran’ın bu
konuda bölge Ermenilerine müdahalede bulunması da engellenmiştir 34. Ermenilerin İran’dan Rus
topraklarına göç ettirilmesi işi büyük oranda Albay Lazarev nezdinde yürütülmüştür. Bu isim
Ermenilerin tanıdığı ve saygı gösterdiği bir aileye mensuptu. Nitekim, Moskova’daki Ermeni
Şark Dilleri Enstitüsü Lazarev ailesinin desteğiyle kurulmuştur 35.
Kafkasya’da kontrolü ele almaya başlayan Rusya 1828 yılında Revan ve Nahçivan
hanlıklarını birleştirerek Ermeni Vilâyetini oluşturmuştur. Bu politik adım Ermenistan devletini
kurmaya yöneliktir36. Ruslar Türkmençay Antlaşması akabinde de göç ettirme işine başlayarak
3,5 ay gibi bir zamanda Azerbaycan’dan Rusya’ya 8000’den fazla Ermeni haneyi nakletti. Hudut
boylarına yerleştirilen Ermeniler sayesinde bölgeye iktisadi açıdan bir hareketlenme gelmesinin
yanı sıra askeri olarak da yarar sağlayarak Rusya’nın önünde bir güvenlik hattı teşkil edecektir 37.
Araştırmacılar söz konusu antlaşmadan sonra Ahıska ve Ahılkelek bölgesine 50 bin Ermeni’nin
yerleştirildiğini belirtmişlerdir38.
Rusya, Kafkasya’yı istila edip, Türkmençay antlaşması ile İran’ı saf dışı bıraktıktan sonra
Rus-Osmanlı harbi başlamıştır. Savaşın akabinde imzalanan Edirne Antlaşması (1829) ile de
Osmanlı’nın bölgedeki hâkimiyetine son veren Rusya, bölgede kalıcılığını sağlamak ve kendi
denetimi atında bir Kafkas koridoru oluşturmak gayesiyle yine gayrimüslim unsurları
Kafkasya’ya getirip yerleştirme siyasetini sürdürdü. Bu göçlerde özellikle Ermeniler ön
plandaydı. Bölge Türklüğü’nün önemi açısından bakıldığında savaştan önce, Rusların 1823 yılı
Karabağ kayıt listelerinde 642 köyün 155’i Ermenilere, 487’si ise Türklerin meskûn olduğu
gösterilmektedir39.
Edirne Antlaşmasıyla Ruslar ile Ermeniler dostluklarını da pekiştirmişlerdir. Rusya’nın
hâkimiyeti altına geçen Ahıska ve Ahılkelek’ten yaklaşık 30 bin Türk göç ettirilmiştir 40. Yine
savaş sırasında ve sonrasında Doğu Anadolu’daki Ermeniler Ruslarla ilişki içinde olduklarından,
Müslümanların tepkisinden ve Osmanlı’nın bu durumu nasıl değerlendirecekleri konusunda
endişe duyduklarından Ahıska’ya göç etmişlerdir. Çar Nikola Hristiyanlara tam serbestiyet
verilmesini, söz konusu antlaşmayla resmi hale getirmiş böylece bölgeden yapılan göçler daha da
Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri, (2.Baskı) Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2010, s.44.
Mehmet Saray, “Ermenistan Yol Ayrımında”, Kafkas Araştırmaları Dergisi II, Çetin Matbaası, İstanbul 1996, s.31.
35 Kemal Beydilli, “1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermeniler”, Belgeler,
C.XIII, S.17, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, s.378.
36Nejla Günay, “Osmanlı’nın Son Döneminde Ahıska Türklerinin Anadolu’ya Göç ve İskânı”, Bilig, S.61, Bahar
2012,s.122.
37 Haz. H. Osman Yıldırım, Uğurhan Demirbaş vd.,Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni
Mezalimi, C.I, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu:23,
Ankara 1995, s.12.
38
Aydıngün, a.g.e., s.38.
39Orat, Arslan, a.g.e., s.100.
40Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’ın Bölge Politikasında Gürcistan: Tarihi Sürecte Karşılıklı İlişkiler”, Ermeni
Araştırmaları Üç Aylık Tarih,Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, S.6, Yaz 2002, s.162.
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yoğunlaşmıştır. En nihayetinde Rusya düşündüğünden daha fazla Ermeni nüfusunu Kafkaslara
yerleştirmiştir41. İstatiki verilere baktığımızda Paskeviç tarafından Kars’tan 70.220, Erzurum’dan
36.440 ve Ardahan’dan göçürülen 335 Ermenin ekseriyeti yine Ahıska ve Ahılkelek’e iskân
edilmişlerdir. Bölgede Rus baskısının yanında, iskân edilen Ermenilerinde saldırgan bir tutum
izlemesi sonucu Ahıska ve Ahılkelekten göç eden Türk grupları olmuştur 42. Anlaşıldığı üzere
senkronize bir faaliyet yürütülmüştür, Ahıska’dan Türkler zorla göç ettirilmiş, Doğu Anadolu’dan
ise Ermeniler, Ahıska ve civarına göç ettirilerek yerleştirilmişlerdir.
Ruslar Erzurum’a doğru hareket ederlerken büyük sevinç gösterileri içinde karşılayan
Ermeniler, Edirne barışı ile Rusya tarafına, Rusya’ya bırakılan bölgelerdeki Müslümanlarda
Osmanlı imparatorluğu tarafına göç etmeyi seçtiler. Böylece 100.000 civarında Ermeni, Erzurum
ve Alaşkirt bölgesinden Rusya’ya göç etti. Ancak Rusya’ya giden Ermeniler Erivan, Ahılkelek
ve Ahıska alanlarına yerleştiler. İşte ileride Ermenistan’ın merkezini oluşturan Erivan,
Ermenilerin yerleştirilmesinden önce nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olduğu
anlaşılmaktadır43. Büyük vaatlerle Ruslar tarafından göç ettirilerek Ahıska, Ahılkelek ve civarına
yerleştirilen Ermeniler, istedikleri rahata kavuşamamışlardır. Pologenia Yasası dolayısıyla zarara
uğrayacak, vergi ve askerlikle sorumlu olmaları da ayrıca bir külfet oluşturarak yoksulluk içinde
kalacaklardır44. Aslında burada Rusya’nın kendi siyasi amaçlarını gerçekleştirmede Ermenileri
ve diğer gayrimüslim unsurları araç olarak kullandıkları açıktır.
Nodar Lomouri gibi Gürcü bilim adamları Türk Nüfusunun sadece XVIII. Yüzyılda Deşti Kıpçak’tan Ahıska yöresine geldiklerini kabul etmiş ayrıca Edirne antlaşmasından sonra
üzülerek şunları belirtmiştir “1829 Edirne muahedesiyle Meskheti’nin Osmanlı esaretinden
kurtulan kısmı Rusya imparatorluğuna katılarak, Tiflis vilâyetinin bir kazasına dönüştürüldü”.
Burada üzüntüsü belirtilen husus Rusların Edirne Antlaşması ile kazandığı toprakların bir
bölümünü Ahıska’nın oluşturduğunu Ahıska ise bölge olarak günümüzdeki Gürcistan ile sınırlı
olmayıp, Ardahan ve Artvin’in doğu taraflarını Oltu’ya kadar ihtiva etmesi gerektiği
noktasındadır45.
1828-1829 yılında Ruslar Ahıska’yı ele geçirse de orada yaşayan Türklerin birçoğu göç
etmeyip yerlerinde kalmışlardır, ancak sonraki yıllarda yaşanan savaşlar ve artan Rus baskıları
nedeniyle bölgeyi terk etmeye devam edeceklerdir. 1853-1856 harbinde Kafkas cephesinde
Osmanlı Devletine yardımda bulunan Ahıska ve Ahılkelek Türklerinin bir bölümü savaş
sonrasında Rusların katliamlarından kurtulmak için Erzurum’a sığınmışlardır46.Yine Ruslar’ın
1828-29 yılında Ahıska’nın işgaline uğramasına rağmen orada kalmaya devam etmiştir ancak
1860-61 yılında Ahıska’da 2500 haneyi temsilen”Ahali-i İslam’dan ve teba’yı saltanat-ı
seniyyeden” olduklarını belirtip, Osmanlı devletine bu söz konusu hanelerin nakledilmesi hususu
üzerine vekiller, Erzurum Valisi’ne başvurmuş ve onun aracılığıyla durum merkeze iletilmiştir47.
Ömer Lütfi Barkan’ın hane hesabına göre yaklaşık 12,500 kişilik bir nüfusa karşılık gelmektedir.
Bu nüfusun Osmanlı sınırları içine yerleşmeyi talep etmeleri de muhtemelen Kırım Harbi
sırasında Ahıska’lıların Osmanlı’ya yardım etmeleri sebebiyle Rusların baskılarını
Davut Kılıç, “Rusya’nın Doğu Anadolu Siyasetinde Eçmiyazin Kilisesinin Rolü (1828-1915)”, Ermeni
Araştırmaları Üç Aylık Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, S.2, Haziran-Temmuz-Ağustos 2001, s.53.
42 Ali Kafkasyalı, “Karapapak Türkleri”,A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.48, Erzurum 2012, s.284.
43 Gürün, a.g.e, s.80.
44 Besim Özcan, “1828-29 Osmanlı-Rus Harbi’nde Erzurum Eyaleti’nden Rusya’ya Göçürülen Ermenilerin Geri
Dönüşlerini Sağlama Faaliyetleri”, A.Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 46, Erzurum 2011, s.199.
45 Haz. Kıyas Arslan, Ahıska Türkleri, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın No.1, Ankara 1995, s.3.
46 Kafkasyalı, a.g.m., s.284.
47 B.O.A., A.MKT. UM, 490/46.
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arttırmalarıyladır. Yine aynı tarihlerde Ahıska’dan Rusya’nın da izniyle 120 hane(tahmini olarak
600 kişi) kendileri Osmanlı devletine müracaat etmiş ve bu nüfusun da Kars sancağına iskân
edilmeleri uygun görülmüştür48.
1877-78 yılında iki devlet arasında yapılan savaş sonucunda Ruslar işgal sahasını
genişletmiş ve sonuçta bölgeden yani Kırım, Kafkasya’dan ve Doğu Anadolu’dan yapılan
göçlerde bununla bağlantılı olarak hız kazanmıştır. Söz konusu göçlerin nedeni olarak Rusların
bölgede takip ettiği siyasetinin bir neticesi olarak görülebilir 49. Yaşanılan bu göçler sonucunda
bölgede Türk nüfusunu ciddi oranda düştüğünü, ifade edebiliriz şöyle ki 1897 yılında, Ahalçikh
ve Ahalkelek şehirlerinde genel nüfusa oranla %31 yani 43.300 Türk, %48 ise Ermeniler olmak
üzere toplam nüfus 141.500 bin civarındaydı, sonraki yıllarda Rusya’nın Müslüman ahaliyi
baskılarla göç ettirmesi ardından boşalan yerlere Osmanlı’dan ve İran coğrafyasından getirdikleri
Ermenileri iskân etme siyasetiyle nüfus Ermeniler lehine giderek artacaktır 50.
Osmanlı Devleti’ne Ahıska, Tiflis, Çıldır, Ardahan ve civarından yapılan göçlerin
yoğunlaşması nedeniyle, bununla alakalı düzenlemelerde bulunarak bu bölgelerden Osmanlı
tarafına göç etmek isteyen Müslümanlara, Rusya Devleti nezdinde girişimde bulunarak bu hususa
izin verilmesi gerektiği kararını almıştır51.
Rusların Kafkasya topraklarında Ermeni nüfusunu arttırmak istemesinin ana nedeni,
bölgede çoğunluğu oluşturan Müslümanlar üzerinde hem nüfus ve hem de siyasal açıdan bir
üstünlük sağlamaktı. Yine bununla bağlantılı olarak Rusların nüfus politikası Müslüman ahalinin
sürülmesi ve Hıristiyan halkların yani Kuzey Kafkasya’ya Slavların, Güney Kafkasya ve
sonrasında doğu Anadolu’ya Ermenilerin göç ettirilerek yerleştirilmesi esasına istinâd
etmekteydi52.
Osmanlı Anadolu’sunda olduğu gibi 1895 yılında Ahıska’da da Rusya destekçisi ve
bölgede bir Ermenistan devleti kurma amacını taşıyan, zaman zaman Osmanlı’da da Ermeni
ayaklanmalarının teşvikçisi olan HınçakÖrgütü gizli komiteleri faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
Yine Kafkasya’da 1890’lı yılların başında merkezi Avrupa bulunan Türkiye’de de kolları bulunan
“Krıv” ve “Droşak” örgütleri de yapılanmıştı53.
1849 yılında Ahıska şehir merkezinde; 18 Müslüman, 7290 Ermeni, toplam şehir nüfusu
ise 12374’tür. 1891 yılına gelindiğinde ise 57 Müslüman, 10317 Ermeni toplam şehir nüfusu
16116’dır. Ahıska’da Müslüman nüfusun bu oranda düşük olup Ermeni nüfusun fazla olması,
Müslümanların şehri terk etmesi ve Ermenilerin yerleştirilmesi sebebiyledir 54. 1828’de 50.000
olan şehir nüfusu, 1887’de 13.265’e düşmüştür55. Ahıska’nın bu duruma düşmesi şüphesiz Rus
politikasının bir sonucudur. XIX. yüzyılın sonlarında Kafkasya’ya iskân ettirilen Ermenilerin
toplam sayısı ise yaklaşık olarak 1.000.000 ulaşmaktaydı56.
Rus İmparatorluğunun yıkılmasından az önce, 1913 yılında 195.500 nüfusun Ahaltsihe
48

B.O.A., A.MKT.DV, 187/21.
Süleyman Erkan, Kırım ve Kafkasya Göçleri (1878-1908), Karadeniz Teknik Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya
Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını No; 182, Trabzon 1996, s.25.
50 Cabbarlı, a.g.m., s.171.
51Nejla Günay, a.g.m., s.128.
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(Ahıska) ve Akhalkalak (Ahılkelek) 56.200’ü (%29) Türk, Ermeniler 99.300 kadar (%51),
Gürcüler (Hırıstiyan ve Müslüman) 15.200 kişiydi (%8).Ahaltsihe (Ahıska) bölgesinde Türkler
51.500 (%54) kişiyle, Ahılkelek bölgesinde ise Ermeniler 78.000 kişi (%76) ile çoğunluktaydı57.
Sonuç
Bugün Gürcistan sınırlarında olan Ahıska dönem dönem farklı devletlerin hâkimiyeti altına
girse de Güney Kafkasya’da Türk şehirlerinden birini teşkil etmektedir. XIII ve XVI. yüzyıllar
arasında Selçuklu, Moğol, İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlulara tabi olarak varlığını
sürdürmüştür. Bölgenin Osmanlı Devleti ile ilk temasları Yavuz Sultan Selim döneminde
olmuştur. Ahıska’da bulunan Atabeylikle sürtüşmeler olmuş ve en nihayetinde 1578 yılında Lala
Mustafa Paşa’nın Çıldır Seferi ile Osmanlı devletine bağlanmıştır. Araştırmacılar Ahıska’da
bulunan Türklerin, Müslümanlığı konusunda farklı görüşler belirtmiş olsa da Osmanlı hâkimiyeti
boyunca Ahıska’da tam anlamıyla yerleşmiştir. Osmanlı dönemi boyunca bir kültür ve ticaret
şehri olarak mevcudiyetini idame ettirmiştir.
Rusların Kafkaslara inmesiyle bölge Müslümanları ve Türkleri açısından sıkıntılı bir
döneme girecektir. Rusların XIX. Yüzyılda genel olarak Kafkaslar da güneye inmek için
kendisine bir geçiş koridoru yapmak, Hazar Denizi ve Orta Doğu’da hâkim olmaya çalışmaktır.
Bunun için aşama aşama ilerleyen bir siyaset takip etmiştir. Bunun bir parçasını da Ahıska ve
çevresi oluşturmaktadır. İlk etapta İran ve Osmanlı ile askeri alanda mücadele içine girmiş ve
yapılan antlaşmalar sonucu Ahıska’nın da dâhil olduğu toprak kazanımları elde etmiştir. Bundan
sonraki süreçte Ahıska’nın tahrip edilmesi ve insanlara yapılan işkencelerin yanında, Müslüman
ve Türklere yönelik baskı, sürgün, göç politikası ile bölge nüfusunu azaltmıştır. Boşalan yerlere
İran’dan ve Osmanlı’dan özellikle Ermeniler olmak üzere gayrimüslim nüfusu naklederek
Ahıska’nın demografik yapısı Türkler aleyhine bozulmuştur. Bu yerleştirmeler sonucu sonraki
yıllarda bölgede Ermeniler ve Türk unsurlar arasında toprak sorunları ve şiddetli mücadeleler
yaşanacaktır. 1828 Rusların Ahıska’yı işgali döneminde orada kalıp göç etmeyen Müslümanlar
olmuştur. Ancak onlarda daha sonra yapılan savaşlarla kitle kitle göç etmişlerdir. Söz gelimi;
1856 Osmanlı-Rus savaşından sonra Ahıska’da artan Rus baskısı dolayısıyla 12.500 civarında
nüfus Osmanlı’ya göç talebinde bulunmuştur.
Rusya bu politikayı XIX. Yüzyıl boyunca Osmanlı ile girdiği ve Kafkasya’yı ilgilendiren
her savaşta uygulamış. Neticede Ahıska’da Müslüman-Türk nüfus dışarıya doğru boşalırken, aynı
zamanda Rusların eliyle Ermeni nüfusu içeriye doğru akmıştır. Rusların Ahıska ve çevresini XIX.
yüzyılda ele geçirmesiyle başlayan zorunlu göç, sürgün, toprak sorunları, vatansızlaştırma,
kimliksizleştirme gibi politikalar sonraki yüzyılda da sürdürülecektir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi “Yabancı Arşivler” fonunda; Ahıska’ya Ermenilerin
yerleştirilmesi, Ahıska’daki göçmen Ermenilerin köylere göre taksimi, Rusya’nın bu husustaki
tutumlarına dair belgelerin incelenmesi de bölge üzerinde yürütülen politikaya katkı
sağlayacaktır.
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ERZİNCAN’DA İSKÂN EDİLEN AHISKA TÜRKLERİ ARASINDA BİR
SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI: SÜRGÜN VE GÖÇ
AN ORAL HISTORY STUDY AMONG MESKHETIAN TURKS HOUSED IN
ERZINCAN: EXILE AND MIGRATION
Yusuf Ziya KESKİN*
Özet
Günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde kalan Ahıska bölgesi, tarihi binlerce yıl öncesine
götürülebilecek kadim bir Türk yurdudur. 1578’den 1828 yılına kadar Osmanlı Devleti sınırları içinde
kalmış, bu tarihte yaşanan Osmanlı Rus savaşı sonrasında Rusya’nın egemenlik alanı içerisine girmiştir. II.
Dünya Savaşı sırasında Ahıska Türklerinden önemli sayıda erkek SSCB tarafından silahaltına alınmış,
geride kalanlardan; çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu Türkler, 1944 yılı sonbaharında
Stalin’in aldığı bir kararla bölgeden sürgüne tabii tutulmuştur. Karadeniz kıyılarını Türklerden arındırma
politikasının bir ayağı olarak devreye sokulan bu proje, insanlık dışı uygulamaları de beraberinde
getirmiştir. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı bu sürgün yolculuğu binlerce masum insanın canına mal
olmuş, Orta Asya’nın çeşitli bölgelerine dağıtılan bu insanların onlarca yıl birbirleriyle temasa geçmesi
engellenmiştir. Bir kısmı Özbekistan’a sürgün edilen bu insanlar, 1989 yılında Fergana bölgesinde çıkan
çatışmalar sonrasında yeniden göçe zorlanmış, bu gelişmeler yeni acıları ve kayıpları da beraberinde
getirmiştir. Bu çalışmada tarih biliminde son dönemlerde çokça başvurulan sözlü tarih temelli bir yöntem
kullanılarak, olaylara doğrudan tanık olan insanların anlatımları ön planda tutulmuştur. Bu yöntem;
geleneksel tarih anlatımı içerisinde insani boyutun daha etkin aktarılması ve kayıt altına alınmamış
olayların ortaya çıkarılması açısından önemli katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, sürgün, göç, sözlü tarih,
Abstract
The Meskhetia region, which is now within the borders of Georgia, is a Turkish fatherland that
dates back to thousands of years. From 1578 to 1828 did it remain within the borders of the Ottoman state,
and after the Russo-Turkish War at that time, it came under the domination of Russia. During World War
II, a significant number of Meskhetian Turks were called to arms by the USSR, the rest, most of whom
were women, children and the elderly, were exiled from the region by command of Stalin in the autumn of
1944. This project, which was put into effect as a part of the policy of purifying the Black Sea coasts from
Turks, brought along inhuman practices, too. This journey of exile, during which a humanitarian plight was
experienced, cost the lives of thousands of innocent people and those scattered to various regions of Central
Asia were hampered to come into contact with each other for decades. These people, some of whom were
exiled to Uzbekistan, were forced to relocate after the conflicts in the Fergana region in the year of 1989,
and these incidents brought along new pains and losses, too. In this study, using an oral history-based
method, which has often been used in the science of history recently, the expressions of people who have
directly witnessed the events are prioritized. This method will significantly contribute in terms of conveying
the humanitarian aspect more effectively in traditional history narration and revealing unrecorded events.
Key words: Meskhetia, exile, migration, oral history,

Giriş
Günümüzde Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda,
Ardahan ili ile sınır teşkil eden, Abastuman, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi
önemli yerleşim birimleri ile iki yüzden fazla köyün bulunduğu bölgeye verilen isimdir. Ahıska
ve çevresine tarihte Mesketya da denilmektedir. Ahıska/Mesketya bölgesinin Türklük tarihi hayli
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eskidir. Ciddî kaynaklar, Makedonyalı İskender’in, Kafkasya’ya geldiği zaman burada Türklerle
karşılaştığını zikretmektedir
(Zeyrek, 2001, s.6) Türklerle birlikte çeşitli kavimlerin
egemenliğine giren bölge, 1068 tarihinde Alparslan döneminde Selçuklu hâkimiyetine girmiştir.
(Kırzıoğlu, 1992, s.74) 1578 yılında Çıldır Cengi sonrasında Ahıska/Atabek Yurdu bir Osmanlı
eyaleti haline gelmiştir (Kırzıoğlu, 1998, s.294). 18. yüzyılla birlikte bu eyalete komşu olan
Rusya, sıcak denizlere inme politikasının bir sonucu olarak, Osmanlı Devleti’nin en fazla
mücadele ettiği devlet haline gelmiştir.( Aybar, 2016, s.94) 14 Eylül 1829 tarihinde Ruslarla
imzalanan Edirne Antlaşması gereğince, savaş tazminatı olarak Ahıska ve Ahılkelek Ruslara
verilmiştir. 1917 yılında Bolşevik İhtilâlini müteakip Ahıska’da Amele ve Asker Hükûmeti
kurulmuş, 5 Aralık 1918’de ise Ahıska ve çevresi, Gürcistan hükûmet kuvvetleri tarafından işgal
edilmştir. (Zeyrek, 2001, s.19-28). Mondros Mütarekesi sonrasında 18 Ocak 1919’da, Batum’dan
Nahcivan’a kadar olan yerleri içine alan Kars Millî Şûra Hükûmeti kurulmuş, 27 Mart 1919’da,
Ahıska ve Ahılkelek de bu birliğe katılmıştır. Ancak bölgeyi Türklere bırakmak niyetinde
olmayan İngilizler 12 Nisan 1919 tarihinde hükümet merkezi olan Kars’ı işgal ederek hükümet
üyelerini tutuklamış ve Malta adasına sürmüştür. Bölgeyi Ermeniler ve Gürcüler arasında
paylaştıran İngilizler 1920 sonunda bölgeyi tahliye ederek çekilmişlerdir. (Gökdemir, 1990,
s.152-153) Ermenilere karşı kazanılan Gümrü zaferi sonrasında doğu cephesi komutanı Kazım
Karabekir, Ankara’dan aldığı emir üzerine Posof-Caksu’daki süvari bölüğünü harekete geçirerek
yerli milisleri takviyeyle 9 Martta Ahıska’yı işgal ettirmiş, ancak Ahıska ve Ahılkelek’in sevinci
uzun sürmemiştir. Türk ordusu, Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) gereğince Mart sonunda
bölgeyi boşaltmak zorunda kalmıştır. (Zeyrek, 2001, s.34) Aynı dönemde Gürcistan’ın Sovyet
Rusya kontrolüne girmesi ve sonrasında SSCB’yi oluşturan on beş cumhuriyetten biri olması ile
Ahıska Türkleri için günümüze kadar sürecek yeni sürgün ve göçlerle dolu bir yaşam başlamıştır.
Sovyet lider Stalin döneminde SSCB egemenliğindeki diğer halklar gibi Ahıska Türkleri de baskı
ve asimilasyon politikasından nasibini almış, milli ve dini değerleri üzerinde büyük bir baskı
oluşturulmuştur. Özellikle 1930’dan sonra Ahıska Türkeri’nin ileri gelen siyasi ve kültürel
isimleri baskı altına alınmış, tutuklanmış, bir kısmı da idam edilmiştir. Ancak daha acı olaylar II.
Dünya Savaşı ile başlamıştır. Önce kırk bin Ahıska Türkü askere alınmış, daha sonrada geride
bıraktıkları kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Kasım 1944’de SSCB Komünist Partisi’nin aldığı bir
kararla bir gece içerisinde Orta Asya’nın çeşitli bölgelerine sürgün edilmiştir.
Sovyetler içerisinde yer alan bazı Türk halklarının Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle
Sibirya’ya sürerek cezalandırma, sürgünün temel gerekçesi olarak gösterilmişse de Almanlar
Stalin’in “tehlikeli halklar” dan gördüğü Ahıska Türklerinin yaşadığı topraklara hiç
girmemişlerdir.
( Seferov ve Akış, 2008, s.396)
15 Kasım 1944’de Stalin’in emriyle, Ahıska’daki Türk köyleri askerler tarafından
kuşatılmış, 200′den fazla köy ve kasabada yaşayan binlerce insan, köy meydanlarına toplanmıştır.
Halk, kamyonlarla demiryolu boylarına getirilerek birkaç saat içinde yük ve hayvan vagonlarında,
Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülmüştür. Haftalar süren bir ölüm yolculuğu
sırasında sürgün edilenlerin birçoğu yollarda ölmüştür. Ahıska: 64 köy, 30.000; Adigön: 72 köy,
40.000; Aspinza: 59 köy, 35.000; Ahılkelek: 11 köy, 5.000; Bogdanovka: 2 köy, 5.000 olmak
üzere 208 köyle birlikte toplam 115.000 kişi sürgüne gönderilmiştir. Sürgün sırasında cephede
olan ve savaş sonrasında geriye dönenler de eklendiğinde, sürgün insan sayısı yaklaşık 180.000
kişi olarak tahmin edilmektedir. Ahıska Türklerinin 25.000 kadarı savaşta 50.000’i de açlıktan
ve soğuktan ölmüştür. (Zeyrek, 2009, s.8)
Özbekistan’da yerli Özbekler ile Ahıskalılar 1989 senesine kadar dostane ilişki içerisinde
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yaşamışlardır. Ancak daha ilk sürgünü unutamayan Ahıskalı Türkler, 45 sene sonra yeni bir
faciayla karşı karşıya kalmıştır. Mayıs 1989 tarihinde Fergana bölgesinden başlayarak,
Özbekistan’ın farklı bölgelerinde Ahıska Türkleri ile Özbekler arasında başlayan gerilim
çatışmaya dönüşmüş, sistemli bir şekilde Ahıskalılara ait iş yerleri ve evler yağmalanmaya
başlamıştır. İlerleyen günlerde çatışmaların can kayıplarını artırması sonrasında, Ahıska Türkleri
için yeni bir göç kaçınılmaz olmuştur. Bölgeden önce çevre cumhuriyetlere nakledilen Ahıska
Türkleri, ilerleyen dönemde bugünkü Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ukrayna, ABD ve
sonrasında da Türkiye’ye yerleşmek durumunda kalmışlardır.
Ahıska Türkeri’nin 1944 yılından itibaren yaşadığı sürgün ve göç süreçleri farklı alanlarda,
özellikle de tarih alanındaki çalışmalara konu olmuştur. Ancak bu süreçlerin içerisinde doğrudan
yer almış, ya da tanık olanlardan olayları dinlemiş kişilerin kaynaklık ettiği sözel tarih çalışmaları
oldukça sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada, bu eksikliğin giderilmesi, özellikle de olayların insani
boyutunun daha iyi anlatılabilmesi ve anlaşılabilmesi adına sözlü tarih çalışması yöntemi
uygulanmıştır. Sözlü tarih, olayların içerisinde yer almış bireylerin sözlü anlatılarının tarih
yazımının önemli bir unsuru olarak kullanıldığı bir araştırma yöntemidir. Bu yönüyle sözlü tarih,
genellikle arşiv belgelerinde yer almayan özgün bilgilere yer vererek tarihçilerin dayandıkları
belgeleri tamamlayıcı bir tarih yöntemidir. Sözlü tarih, Türk tarihçiliği içerisinde son dönemlerde
gittikçe önem kazanan bir alan olarak dikkati çekmektedir. (Çakmak, 2011, s.545) Dolayısıyla bu
yöntem kullanılarak; Erzincan da iskân edilen Ahıska Türkleri arasında, yakın dönemlerde
yaşanan sürgün ve göç olaylarını bizzat yaşamış kişilerle yapılan görüşmeler, çalışmanın temel
çatısını oluşturmuştur.
02.07.1992 tarihinde ve 3835 sayı ile “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına
Dair Kanun” çıkarılmıştır. Ayrıca; Ukrayna’da çatışmaların yaşandığı riskli bölgelerde bulunan
ve Türkiye’ye gelmek isteyen Ahıska Türkü 300 ailenin, iskânlı göçmen olarak ülkeye kabul
edilmesine yönelik 20 Aralık 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır.( Resmi Gazete, 1992,
s.24). Bu karar sonrasında birincisi 25 Aralık 2015, ikincisi 3 Mart 2016 ve üçüncüsü 17 Kasım
2016 tarihlerinde toplam 1884 Ahıska Türkü Türkiye’ye getirilerek Erzincan’da iskâna tabii
tutulmuştur. Bunlardan birinci kafile Yunus Emre Mahallesi’ne, ikinci kafile Geyikli
Mahallesi’ne ve üçüncü kafile de Fatih Mahallesi’ne yerleştirilmiştir. Bu göçmenler içerisinde
yaşı itibariyle 1944 sürgünü ve sonrasındaki muhtelif göçleri bizzat yaşamış 7 kişi yer almaktadır.
Ayrıca bahsi geçen olaylara tanık olmayan, ancak büyüklerinden bu olaylarla ilgili aktarım
yapabilecek kişiler de yer almaktadır. Bu çalışmada; bahse konu olan kişilerle yüz yüze
mülakatlar gerçekleştirilmiş, görüşmeler dijital ortamda kayıt altına alınarak, bu veriler sözlü tarih
yönteminin temel kuralları gözetilerek yazıya dökülmüştür.
Bezgin Nazirov
1938 senesinde Ahıska’da doğdum. Babamın ismi Aziz. Eğitimime Ahıska’da başladım,
Semerkant’ta liseyi bitirdim. Babam kolhoz da traktör şoförlüğü yaparken, annem ev hanımı idi.
Anne ve babam okula hiç gitmemişler, ama dini eğitim almışlar.
1828’den sonra Ahıska Bölgesi’nin Çarlık Rusya’sının egemenliğine girmesiyle bölgede
Türklerle Gürcüler ve Ermeniler arasında zaman zaman huzursuzluklar olmuşsa da çok büyük
oranda değildi. Bizim yaşadığımız bölgede Gürcüler ve Ahıskalılar bir arada karışık yaşardık,
aramızda çok büyük bir sorun yaşanmamıştı. Ortaya çıkan sorunların önemli bir kısmında bölgede
yaşayan Ermenilerin etkisi vardı. Ahıska’daki okullarda Azerbaycan’dan gelen öğretmenler
âşıklar sanatçılar bize ders verirdi.
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Sovyetler Birliği döneminde bizler dini inançlarımızın gereklerinin yerine getirmede
önemli zorluklar yaşıyorduk. Lenin zamanında Komünizmin gelmesiyle bütün inançlara baskı
başlamış, bu baskı 1953 yılında Stalin’in ölümüne kadar devam etti. Dini gizli yaşıyorduk. Bunun
yanında dini eğitim yasaklanmıştı. Çok büyük din âlimlerimiz vardı, bir kısmı hapse atıldı,
bazıları da idam edildi. Büyük Savaş başladığında Stalin bizim erkeklerimizi askere almıştı.
Ahıska’da kadın çocuk ve yaşlılar vardı. Sürgün öncesinde kadınlar ve çocuklar demiryolu
inşaatında çalıştırıldı. 1944 sonbaharında daha önce haber verilmeden askerler kapımıza
dayanarak ertesi gün yola çıkacağımızı söylediler. Bu sırada ben yedi yaşındaydım. Evimiz
barkımız ne varsa bırakıp gidecektik. Herkes kendi derdine düşmüştü. Ahırlarda hayvanları,
ambarlarda tahılları, erzakları bıraktık. Yanınıza yiyecek maddesinden başka bir şey alamadık.
Trenlerle başlayan yolculuğumuz yaklaşık 1 ay sürdü. Yolculuk çok çetin geçti. Yük ve hayvan
vagonlarına çok fazla insan dolduruldu. Kapıları kilitlenen bu vagonlarda tuvalet yoktu. Kadın
erkek karışık bu vagonlardaki insanlar vagonların zeminini kırarak ihtiyaçlarını gideriyordu.
Kadınlar çok zorluk çekti. Hamile olanlar vardı, bu zor şartlarda doğum yapmak zorunda kaldılar.
Vagonlarda ölenleri kepçe ile toplu mezarlara gömüyorlardı. Ahıska Türkeri’nden yaklaşık iki
yüz bin kişi sürüldü, bunların üçte biri yollarda öldüler. Geçtiğimiz bölgelerde hiç kimseyle
konuşamadık, buna müsaade etmediler. Kazakistan, Kırgızistan’dan sonra Özbekistan’a geldik.
1944 sürgününde aslında Stalin bütün Ahıskalıları katletmek istiyormuş ama o dönemki
Özbekistan’ın lideri Osman Yusufov bizi işçi olarak istemiş diyorlar. Özbekistan’da önce
Semerkant’a geldik, bizi kolhozlara yerleştirdiler. Önceleri kolhozlarda çadırlarda yaşadık,
buralarda da çok sıkıntı çektik. Elimizde sadece sürgün sırasında evlerimizden getirebildiğimiz
çok az eşya vardı. Aç kaldık zaman zaman ot yedik. İlk gittiğimiz zamanlar bizleri Özbeklerin
yaşadıkları yerlere değil de ayrı alanlara yerleştirdiler. Daha sonra Özbeklerle bir araya geldik,
dillerimiz farklıydı yine de birbirimizi anlıyorduk. Dolayısıyla dil çok sorun olmadı ama biz oraya
gitmeden önce hakkımızda adam yiyenler geldi demişler, Özbekler bizden korkuyorlardı. Bizim
gittiğimiz yerler yarı çöldü. Uçsuz bucaksız kumluk çorak araziyi yeşillendirmek için su kanalları
yaptık ve öyle bir hale getirdik ki adına Gülistan dediler.
Özbekistan’da Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Uygurca ve Rusça konuşulurdu.
Özbekistan’da özel mülkiyet yoktu, 1965 sonrasında komünist sistem insanlara parasız eğitim,
çocuk teşviki, ev, bedava tatil vermeye başladı. 1965’ten sonra rahatladık, batının anlattığı gibi
değildi. Devlet senin maaşına göre harcama yapmana müsaade ederdi ama gelirinden fazla
harcarsan hesabını sorardı. Hastaneler bedava idi. Bu dönemde bizim insanımızın yüzde yetmişi
yüksekokul okudu. Üniversiteye gidemeyen işçi olurdu hiçbir kısıtlama yoktu. İsteyen istediği
üniversiteye giderdi ama büyük işler başarılar gösterenleri Ahıskalı değil de Özbek olarak
tanıtıyorlardı. Bizim çok kahramanlarımız vardı ama hepsi Gürcü diye anıldı. Gorbaçov’dan
sonra kontrol kalktı. O zaman Özbekler, Birlik Komitesi’ni kurdu. Bu komiteye birçok Ermeni
de katıldı. Fergana’da aşırı milliyetçi Özbekler Rusları kovmak için onlara katılmanızı istediler
ama biz katılmadık. Bunların amacı sadece bölgeyi karıştırıp bizi aralarından sürmekti. Aslında
bu işi organize eden Moskova idi, olaylar yerel gibi görünüyordu ama Moskova’nın politikasıydı.
1989’daki olaylarda devlet hapishanelerdeki suçluları serbest bıraktı ve bize saldırttı. Bütün
amaçları Orta Asya’daki Türkleri birbirine düşürmek ve Müslümanları birbirine kırdırmaktı.
Özbekistan’daki mevcut yönetimde olaylara göz yumdu. Devlet başkanı Özbek idi ama diğer
ekibi hep Rus’tu ve bütün olanları Moskova’ya bildiriyorlardı. Fergana olayları anlatılırken sanki
Özbek halkının bizden bir sıkıntısı varmış, biz onların ekonomilerini ellerinden almışız gibi
anlatıyorlar. Oysa Özbeklerle bizim aramızda hiçbir sorun yoktu, tüm olaylar Rusların politikası
idi. Ahıska Türkeri’nin sürgününden bir yıl sonra Kırgızistan’daki Özbekleri sürdüler. Merkez
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gücünü kaybedince Türkleri birbirine düşürdü.
Özbekistan’da 45 yıl yaşadım, sanki biz Rusya’nın etkisinde dinden uzaklaşmış dinsiz
insanlarmışız zannediliyor. Çok fazla içki içiyoruz zannediliyor. Ama hocalarımız sayesinde biz
dinimizi öğrendik, değerlerimizi koruduk. Gençlerimizden içki içenler olmuştur, bununla birlikte
inancımızı evde yaşadık, geceleri hocaya gidip dinimizi öğrenmeye özen gösterdik. Ancak
Özbekler daha sonra bizim okumuşlarımızı, büyük başarılar elde edenleri Özbek asıllı olarak
göstermek istediler. Bununla birlikte günümüzde de bizim geleneklerimiz anlatılırken
kıyafetlerimiz anlatılırken yanlış anlatılıyor.
Halit Eyübov Anlatıyor:
1957 yılında Fergana’da doğdum, Ziraat Fakültesi’ni bitirdim. 1828 senesine kadar
Ahıska Osmanlı toprağıdır. Osmanlı Devleti’nden ayrıldıktan sonra Hristiyanların içinde çok
eziyetler gördük. 112 yaşındaki dedemden dinlediğim hatıralara göre, 30-35 bin asker savaştan
geri gelmemiş. Savaşın sonuna doğru Ruslar yirmi dört saat içinde tüm Ahıska Türkeri’ni sürgün
etmiş, bu bizim milletin başına gelen tarihteki ikinci felaket olmuş. Savaştan dönenleri Ruslar
Ahıska’ya sokmadan doğrudan Özbekistan’a göndermişler. Orta Asya’da Kırgızistan, Özbekistan
ve Kazakistan da dağıtmışlar. 44 sürgününde doğrudan Azerbaycan’a sürgün yok. Stalin Azeri
Türkleri ile buluşmamıza izin vermemiş.1956’ya kadar halk öyle bir dağıtılmıştı ki, aileler
birbirinden ayrı yerlere sürülmüş, birbirlerinden habersiz haldeydiler. 1965’den sonra ancak
birbirleriyle görüşmeye başladılar. İlk yıllarında annemin söylediğine göre çok çile çekmişler.
Dört amcam İkinci Dünya Savaşı’nda ölmüş, çocuklarını babam büyütmüş. Sürgünde de
halalarım ve dedem trende ölmüş. Benim çocukluk dönemimde pek sıkıntı çekmedim. Okula
gittim, üniversiteyi bitirdim. Sovyetler ‘de millet ayrımı açıkça yapılmasa da üst kademelerde
görev alamıyorduk, çünkü hiçbir ulusa güven yoktu. Özbekistan’da da bir yere kadar
yükselebiliyorduk.
Fergana’daki olaylar planlı bir politikanın sonucuydu. SSCB’nin dağılma sürecine
girmesi olayların çıkmasının temel sebebiydi. Ayrıca Ruslar, Özbeklerle Ahıska Türkeri’ni
birbirine düşürüp, bu bölgeden ayrılan Ahıska Türkeri’ni, Rusya’nın nüfusu azalmış bölgelerine
yerleştirerek işgücü sağlamayı da hedeflemişlerdi. Olaylar çıkmadan önce, Ahıskalıların
yerleştirileceği yerlerde kalacakları evler dahi hazırlanmış. Oradaki Ruslar biz sizi 5-6 ay önce
bekliyorduk dediler. Olayların çıkmasında Özbekistan’dan ziyade Moskova’nın politikası etkili
oldu. Zaten bizim Özbeklerle hiçbir problemimiz yoktu, düğünümüzde cenazemizde birdi.
Fergana bizim bulunduğumuz yerden 700-800 km uzaktaydı. Duyduğumuza göre iki gencin pazar
yerinde tartışmasıyla olaylar başlamış. Gece, Ahıska Türkeri’nin evleri yakılmış, hapisten
salıverilen katiller Ahıskalıların üzerine saldırtılmış, kadınlara tecavüz edilmiş. Bunlar duyulunca
Ahıska Türkleri de ayaklandılar ama bölgeye gitmemize izin vermediler.
Özbekistan’da evim, işim, düzenim vardı, hiçbir şeyi gözüm görmedi, mallarımı onda bir
fiyatına sattım, canımı kurtardım. O dönemde bana maaş arttırma, koruma verme teklif ettiler
kabul etmedim. Olaylar başladığında iki yaşında bir oğlum vardı. Önce kadınları ve çocukları
yolladık, çünkü namusumuz tehlikedeydi. Kimisi Azerbaycan’a, kimisi Kırgızistan’a gitti. Bu işte
herkes kendi başının çaresine baktı. Nerede akrabası varsa oraya gitti. Biz Azerbaycan’da bir ay
kaldıktan sonra Ukrayna’ya geçtik. Komünist Parti üyesiydim ve iki ay sürem vardı, iki aydan
sonra iş bulmak zorundaydım, aksi halde cezası vardı. Göç esnasında herhangi bir kısıtlama
yoktu, pasaporta ihtiyaç yoktu. Sovyetler dağılıp on beş devlet ortaya çıktıktan sonra gümrükler
kuruldu ve pasaport kullanılmaya başlandı.
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Rusya’ya gitmek isteyenlerin gidişlerini devlet organize etti. Başka yere gitmek
isteyenlerin işini devlet zorlaştırdı, kimliklerine el koydu. Kazak bölgesinde Kırım Türkleri
çekilmeye başlayınca yerlerine Ahıska Türkleri yerleştirilmeye başlandı ama bu da Ermeniler’i
rahatsız etti. Yaklaşık on bin kişi kadar da ABD’ye göçtü. Benim hanımın kardeşi de Newyork’da,
çok iyiler ama dinlerini yaşayabilmek için Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Ahıska Türkleri
vatansızlıktan çok çekti. Gençler bazen Ukrayna’ya gitmek istese de anavatana kavuştuğumuz
için başka bir yeri düşünmüyoruz artık.
Ben üniversiteyi bitirdikten sonra Komünist Parti üyesi oldum ama evde namazımı kılıp
cumaya giderdim. 1989’da Özbekistan’dan Azerbaycan’a geldim, komünist olunca çalışmadan
en çok iki ay izinli kalabiliyorduk. O yüzden iş bulabilmek için Ukrayna’ya gittim.
Özbekistan’dan çıkarken mallarımızı çok ucuza satmak zorunda kaldık. Bazılarının
Özbekistan’da hala bıraktıkları malları var. Azerbaycan’da Fergana’dan gelenleri okul
pansiyonlarına ya da akrabalarının yanına yerleştirdiler. Benim amcam Azerbaycan’da idi, biz
onun yanına yerleştik, bazıları da çadırlarda yaşadı. Azerbaycan halkından yardım edenler de
oldu. Bizim için orada toplu konut evleri yapıldı. Özbekistan’dan Azerbaycan’a oradan
Ukrayna’ya genellikle trenlerle yolculuk yaptık, bazen de eşyalar trenle gitti biz uçakla gittik.
1989’da uçak yaygındı, normal çalışan bir vatandaşın geliri uçağa binmeye yetiyordu, size
anlatıldığı gibi sefalet, açlık ve baskı yoktu. Ben bir günde beş kez uçağa bindiğini biliyorum.
1980’li yıllarda Sovyetler Birliği’ni dünya çok kötü biliyor. Orada ahlak ve aile yapısı yok
deniliyor, biz orada çok rahattık ama baskılar başlayınca Türkiye’ye gelmek için başvurduk ama
izin vermiyorlardı. Kars, Ardahan, Posof önceleri Ahıska toprağıdır. Benim nenem Ardahan
doğumlu. Ben 12 yaşlarındayken nenem şarkı söylerdi:
Biz gelende bizim yerler yaz idi
Havada uçan ördek değil kaz idi
Gelinlerde gelin değil kız idi
Nerde kaldı Ardahan’ın Yolları
Nenem bizi bu türkülerle büyüttü. Birinin dedesi, birinin amcası çok ciğer akrabaları burada kaldı,
Sınırın böldüğü aileler çoktur.
İsmail Şahri Makinov
1969 Özbekistan doğumluyum. Benim baba dedem ve ninem İstanbul’da kalmış, babam
babasını kırk yıl aramış. Annem babam Türkiye’ye gitmek istemiş ama Moskova, pasaportta Türk
yazdığı için izin vermemiş. Özbek ya da Azeri olanlara izin var ama Türk yazanlara izin yoktu.
Özbekistan’dan ayrılırken annem çok sinirlenmiş; kaymakama “Ben buraya kırk yıl emek
verdim, canımı kanımı bu topraklar için heba ettim, neden benim anama babama gitmeme izin
vermiyorsunuz” demiş. O zamanlar doğu bloku ülkelerine gitmek serbest ama bizim oralarda ne
işimiz olur. Türkiye kapitalist olduğu için izin verilmiyordu. Ancak bu dönemde dedem ile nenem
Türkiye’den Moskova’ya gelebilmiş, ama sürekli polis takip etmiş. Her hafta karakola imza
veriyorlarmış. Seksenli yıllarda birçok sanatçı Türkiye’den Özbekistan’a konser vermek için
gelirdi. Mesela, Ferdi Tayfur konsere geldiğinde bizleri görünce çok şaşırmış, Türkçe
konuştuğumuzu duyduğunda da duygulanıp ağlamıştı. 1979’da dedemden anama gelen mektuplar
var onları saklıyorum. Fergana Olaylarından sonra bizi göndermek istedikleri yerler, nüfusun
azaldığı, sadece yaşlıların kaldığı yerlerdi. Nerede çöl çorak toprak varsa Ahıskalıları oraya sürme
politikası vardı. Oraları ekip yetiştirmek için bizi gönderdiler, şimdi de oralarda kalanlar var.
1980’li yılların Sovyetlerini seviyorduk; çalışmak, okumak serbest idi ama Türk olmak yine de
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sıkıntılıydı. Sovyetler Türk kimliğinden korkuyordu. Ben 1986’da 10. Sınıfta iken pilotluğa
yazıldım, bir de Özbek arkadaşım vardı. Doktor muayenesinden arkadaşımı geçirdiler beni
geçirmediler, aslında sağlamdım. Türk olduğum için beni almadılar. Yani bize diyorlardı ki iyisin
hoşsun ama Türk’sün. Bizdeki okumuşları kullanıyorlardı. Sibirya çalışma kamplarına 1944’lerde
sürgün edilen Ahıskalılar olmuş. 1963-64 ten sonra zorluklar azalmış, ondan önceki dönemde
birçok milleti sürmüşler. Ama en çok eziyeti Türkler çekti. Fergana’dan sonra o yerlerden
tamamen çekildik, gelinleri kızları süngüyle gözümüzün önünde öldürdüler. O zaman Ruslar
Türklerin evlerini yakanlara öldürenlere para veriyordu. Sonra gidip Özbekleri öldürüyor, Türkler
öldürdü diyorlardı. Böylece birbirine düşünüyorlardı. Türkiye bize kucak açtı sağ olsun.
Avrupa’ya Amerika’ya gitsek bizim karnımız oralarda da doyardı ama mesele sadece doymak
değil ki. Benzer acıları tekrar yaşamamak. 1989’da Ukrayna’ya ilk gittiğimizde bizi insan yiyen
zannediyorlardı. Biz buraya gelirken peşimizden çok ağladılar. Biz orada tarımı geliştirdik ticareti
zenginleştirdik. Başta tepki vardı ama sonra tanıdıkça bizi sevdiler. 2015’de Ukrayna’dan
çıkıyorken belediye başkanın yanına gittik mallarımızı evlerimizi satmak istedik, bize dedi ki niye
gidiyorsunuz biz size iyi bakmadık mı? Biz de dedik ki her şey iyi de, biz toprağımıza gidiyoruz.
Bizim babalarımızın vasiyeti; sürüne sürüne de olsa Türkiye’ye gidin. Annem Türkiye için
türküler yakardı; kuş olup gitsem de çamaşır ipine konsam o yerleri bir görsem der, gece gündüz
ağlardı.
Elmira ve Gülmira Elisova
1983’de Özbekistan’ın Kokand şehrinde doğan Elmira ve Gülmira Elisova; Fergana
olayları sonrasında önce Tacikistan’a, oradan Rusya’nın Smolensk bölgesine, oradan Rusya’nın
Rostov bölgesi Salt kasabasına, oradan Ukrayna’ya ve Ukrayna’dan Türkiye’ye göç etmek
zorunda kalan iki kız kardeş. Rusça, Ukraynaca, Türkçe, Azerice ve İngilizce dillerini biliyorlar.
Elmira Elisova’nın izlenimleri şöyle:
Özbekistan’da olaylar başladığı zaman 6 yaşındaydım. Babam çalışıyordu, annem ev
hanımıydı. Olaylar başlamadan önce her şey iyiydi. Benim hatırladığın ilk şey, karışıklıklar
başladığı zaman etrafta dolaşan silahlı askerlerden duyduğum korku. Amcamın evi yakıldığı
sırada alevlerin çıkardığı çatırtı sesini uzun süre unutamadım. Çok korkmuştum, o bölgenin
insanları sanki vahşice bizi öldürmeye hazırlanıyorlardı. Bizim bulunduğumuz bölge
Özbekistan’ın Kokand bölgesi idi. Zaten bu bölge olayların en çok yaşandığı bölgeydi. Olaylar
olmadan önce babam orada kamyoncuydu, iyi de para kazanıyordu. Annem ev hanımıydı ama
terzilikte yapıyordu. Babamın altı kardeşi, annemin beş kardeşi hepsi oradaydı. Bütün sülale;
dayı, hala, amca hepimiz bir aradaydık. Dedem ve babaannem ilk sürgünü de yaşamışlar
yaşadıklarını ağlayarak anlatırlardı. Sürgün sırasında dedem askerdeymiş. Dolayısıyla
babaannem sürgünü çocuklarıyla yalnız başına yaşamak zorunda kalmış. Hayvan vagonlarında
haftalarca devam eden ve soğuktan, açlıktan binlerce insanın öldüğü bir sürgün hikâyesi anlatırdı.
Dedem savaş bittikten sonra geliyor köy boş, evler boş, herkes ailesini aramaya gidiyor. 1944
sürgününde bizim köyü doğrudan Özbekistan’a yerleştirmişler. Bazı köylerden Kazakistan’a,
Kırgızistan’a yerleştirilenler de olmuş. Bizim sülale hep Özbekistan’daydı. Özbekistan’da
kaldığımız Kokand şehri çok güzel bir yerdi. 45 sene burada güzel bir düzen kurduktan sonra
tekrar kaçınılmaz olarak sürgün yaşadık. Özbekistan’a ilk yerleştirildikten sonra Özbeklerin kötü
bir tepkisiyle karşılaşmamış bizim annelerimiz, zaten hep bizimkilere acıyarak bakıyorlarmış.
Yani 1944’te ki ilk tepkiler gayet sıcakken, 45 yıl sonra ne oldu da bu hale geldik, bir türlü
anlayamadık. Zaten Fergana olayları sırasında bize diyorlardı ki biz size çok acıyoruz niye bizim
millet size böyle yapıyor? Mahkûmları kullanıp halkı kışkırttılar, pazarda çilek yüzünden çıkmış
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gibi gösterilen karışıklık böyle bir şeye sebep olamazdı. Hatta biz oradan ayrılırken komşular çok
üzüldüler bu olaylar geçince geri gelirsiniz diyorlardı. Ancak biz Özbekistan’dan Rusya’ya
geldikten sonra annem, babam, kayınpederim daha birçokları biz asla oraya bir daha dönmeyiz,
hatta misafir olarak bile gitmeyiz diyorlardı. Zaten oradaki evleri, malları da hep sattılar ama çok
ucuza gitti, neredeyse değerinin onda bir fiyatına satıldı. Olaylar başladığında biz altı yaşındaydık,
herkesi bir garajda topladılar. Askerler çocukları kucaklayıp helikopterlere bindirerek olaylardan
kaçırıyordu. Olayları önce devlet başlattı sonra da bizi koruyormuş gibi yanımızda yer aldı. Bizi
o bölgeden helikopterlerle kaçırarak birkaç gün Tacikistan dağlarında tuttular. Bu sırada askerler
de bize refakat ediyordu. 2-3 gün süren çok zor bir yolculuktu. Madem tünellerinden geçerken
normalde birkaç kişinin sığabileceği maden vagonlarına on’a yakın insan doluşmuştu. Annemin
kucağında iki kız kardeş zorla sığıyorduk. Hatta vagondan indikten sonra sırtımın kanadığını fark
ettik. Annem korkudan ve panikten beni öyle sıkı tutmuş ki tırnaklarını etime geçirmiş. Tünelde,
tramvayda olduğu gibi üzerimizden elektrik kabloları geçiyordu. Dışarda çok yağmur yağıyordu.
Kalabalık ve panikten elektrik tellerine dokunanlar akıma kapılıyor ve vagondan düşüyordu.
Duran, ilgilenen yoktu. Herkes bağırıyordu. Vagonlara önce kadınlarla çocuklar bindirildi.
Herkes çok korkmuştu. Ben annemin “Elmiram nerede?” diye ağlayarak koşuşturduğunu çok net
hatırlıyorum. İnsanlar çok vahşete tanık oldukları için korkuyorlardı. Mesela kadınların ailesinin
gözünün önünde tecavüz edilip sonra da ağaca bağlanarak yakıldığı söyleniyordu. Bunun gibi
olaylar yüzünden insanlar korku içindeydi. Olaylar esnasında resmi rakamlar yaklaşık 300 kayıp
var diyordu ama daha fazla olduğuna inanıyorum. Bizim akrabalarımızdan da ölenler vardı. Bizim
o zamana ait hatırladığımız en korkunç kelime “geliyorlar” sözü idi. Bu kelimeyi duyunca herkes
bir yerlere saklanıyordu. Çok zor bir yolculuktan sonra bizi Moskova yakınlarında bir köye
getirdiler. Daha önce burada tarım ve hayvancılıkla uğraşan ancak sahipleri büyükşehirlere
gidince boş kalan evlere yerleştirildik. Bu bölge Smolensk bölgesi idi. Alıştığımız hayattan çok
farklıydı. Burası çok soğuk, sürekli karlı ve yağmurluydu. Evlerimiz çok küçüktü, doğalgaz
yoktu, biz sobayı burada gördük. Sadece iki kaşığımız vardı. Biz amcamın çocukları ile
beraberdik, kaşık sırası bekler ağlardık. Bu annemin çok ağrıma gitmişti varlıktan yokluğa
düşmek çok zor gelmişti. Gittiğimiz yerlerde evler ayarlanmıştı. İşleri de ayarlanmıştı, büyükler
kolhozlar da çalışıyordu. Maddi olarak da çok yardım ediyorlardı, yemek, et, süt kıyafet
veriyorlardı. Ruslar da çok yardımcı oldu ama bu bölge çok soğuktu, burada bir yıl kadar kaldık
daha sonra Rusya’nın Rostov bölgesini yerleştik. Burası daha sıcaktı. Babamın Rostov’da
yerleştirilen akrabaları vardı. Baban akrabalarını yanına geldiğinde burayı beğenmiş, böylece
Rostov’a göçtük. Rostov’a ilk geldiğimizde uçaktan indiğimizde kendimizi masalda zannettik.
1990’da her yer Sovyet toprağı olduğu için rahat rahat istediğimiz yere gidebiliyorduk. Rostov’a
gelince Özbekistan’daki satılan evlerin parasıyla kendimize ev aldık ama devlet tarafından
getirilenler yine kendilerine ait olmayan evlere yerleştirildiler. Biz burada da evlenene kadar
kaldık annemler hala orda. Rostov’da biz yirmi yıldan fazla kaldık. Babam 40 yaşında felç
geçirdi, 1998’de vefat etti. Televizyon izlerken çok üzülürdü. Herkesin vatanı var da bizim
vatanımız yok derdi. Hep üzüntüden hasta oldu babam. Öldükten sonra evin geçimini abim
üstlendi, abim hala Rusya’da aynı evde yaşıyor. Biz oraya gittiğimiz zaman hemen okullara
alındık, eğitimde hiç sorunumuz olmadı, bizi hiç dışlamadılar. Çok güzel bir eğitim aldık. Orada
eğitim 11 sene, 2003 de liseyi bitirdik, liseden sonra hukuk bölümünü kazandık. Rostov’da
üniversiteye gittik, eğitimimiz bitince devlet pasaport bölümünde iki yıl kadar çalıştık. Bizim
torpilimiz ya da tanıdığımız yoktu, sadece yetenek ve başarımızla iş bulduk. Orada işi yapabilecek
insana iş veriyorlardı. Bu sırada Amerika’ya gitmek için her şeyi hazırladık, pasaport işlemlerini
yaptırdık, olmadı gidemedik. O sırada eşlerimiz Rostov’a yakınlarını görmeye gelmişlerdi,
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tesadüfen tanıştık ve evlendik. Biz Ukrayna’ya gelin olarak gittik. Eşlerimiz de Kokand’da
doğmuş, 1989 sonrasında önce Smolensk daha sonra Azerbaycan’a gitmişler. Babalarımız
birbirini tanıyormuş. Onlar olaylar sonrasında Azerbaycan’a gitmeyi tercih etmişler. Beş yıl orada
kaldıktan sonra 94-95’de Karabağ olayları başlayınca bizim eşlerimizin de askerlik probleminden
dolayı oradan ayrılmışlar. Kayınvalidemin kız kardeşi Ukrayna’da olduğu için Ukrayna’ya girip
yerleşmişler. 2006’da annem ilk başlarda Ukrayna çok uzak diye istemedi ama kısmet oldu işte.
Biz görücü usulü ile evlendik. Annem çok zorlandı bizden ayrı kalmaya. Biz her sene Rostov’a
gidiyorduk, annem de yanımıza geliyordu. Biz orada kendi mesleğimizi yapamadık. Çünkü
diploma denkliği istiyorlardı Rusya’nın verdiği diplomayı Ukrayna kabul etmedi, zaten daha
sonra da çocuklar doğunca denklik sınavlarına da hazırlanamadık. Benim iki kızım var,
kardeşimin de iki oğlu var. Annem şimdi hala Rostov’da abimle birlikte yaşıyor. Abim evlendi,
üç çocuğu var. Gelin de Ahıskalı ama akrabalık yok. Aslında abim de Türkiye’ye gelmeyi çok
istiyor ama kendi imkânları ile gelmesi çok zor. Biz evlenmeden önce ABD ye gitmek için çok
uğraştık ama olmadı, şimdi oraya giden Ahıskalılar çok rahatlar, genelde aynı bölgeye
toplanmışlar.
2013’ün sonunda Ukrayna’daki olaylar başladı. Bizim oturduğumuz bölge en problemli
bölgeydi. Yaşadığımız bölgenin nüfusunun yüzde sekseni Rus asıllıydı. Biz de sınırın öbür
tarafından geçmiştik. Zaten bu bölgelerde sınırın karşı tarafından çok kız alıp vermeler olmuş,
toplum zaten birbiriyle akrabaydı. Başlangıçta hiçbir problem yoktu, hatta bence şu an yine millet
arasında bir problem yok. Çünkü neredeyse bütün ailelerinin karşı tarafta bir akrabalık ilişkisi
var. Bütün mesele, Rusya’nın bölgeyi ele geçirmek istemesiydi. Bizim yaşantımız orada çok
iyiydi ama savaşla birlikte her şey çok kötüleşti, esnaf neredeyse battı. Çünkü kimse bir şey
almamaya, para harcamamaya başlamıştı.
Savaş iyice şiddetlenince halkın çoğu Rusya’ya kaçtı. Biz dokuz ay çocuklarla annemin
yanında kaldık, eşlerimiz Ukrayna’da kaldı. Savaş baharla başlamıştı, o zaman tarla işleri vardı,
sebze ekiyorduk, eşlerimizde tarlayı bırakıp gelemedi. Neredeyse her gün 20 kişi çalıştırıyorduk.
Savaş başladıktan sonra üzerlerine bombalar düşerken eşlerimiz o halde tarlada çalışıyorlardı,
buna mecburlardı. 2015’te Türkiye’ye gelene kadar eşlerimiz Ukrayna’dan ayrılmadılar. Orada
mal mülk hala duruyor, savaş bölgesi olduğu için evler satılmadı, bazen gidip geliyorlar.
Bu göçlerden çok yorulduk, kurulu düzenimizi bıraktık, bu bizim için çok zordu. Ama
savaş bitse bile artık Ukrayna’ya kimse dönmek istemez. Savaş bizim Türkiye’ye gelmemiz için
açıkçası bir bahane oldu. Herkes Türkiye’ye gelmek istiyordu ama buna imkân bulamıyordu,
imkânı olanlar zaten daha önceden gelmişti. Bursa’da İzmir’de çok Ukrayna’dan gelen var. Bizim
de hep hayalimizdi. Bizim çocukluğumuz korkularla sürgünlerle geçti. Bizim annelerimiz 44
sürgününü dinleyerek, biz 89 sürgününü dinleyerek büyüdük. Çocuklarımız da 2014 göçünü
dinleyerek büyüyecek. İnşallah bu son göç olur diye umuyoruz. Artık vatandayız. Daha yaşlı
olanların Ahıska’ya gitme beklentisi var ama bizde yok. Kayınbiraderim Ukrayna’dan arabayla
geldi, Ahıska’dan geçmişler. Oraları çok güzel yerler diye anlatıyor. İnşallah biz de bir gün
arabayla gitmek görmek istiyoruz. Köyler genelde boşmuş. Gürcistan bizim geri dönüşümüzü tek
bir şartla kabul ediyor, “Gürcü olmak” biz de onu kabul etmiyoruz.
Rana İsmailova
1964 Özbekistan doğumluyum. Fergana olayları sırasında evli ve 25 yaşındaydım.
Annem 1944 sürgününde 4 yaşındaymış. Babam fabrikada çalışıyordu. Biz küçükken annem
çalışmıyordu, biz büyüdükten sonra o da bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladı. Benim
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annem 8 yıl okumuş, babam 12 yıl okumuş. Biz 8 kardeşiz. Annemin altı kardeşi 44 Sürgününde
ölmüş, o yüzden anneannem -olsun ben bakarım- demiş. Yedi dayımdan sadece bir tane kalmış,
o da Özbekistan’da hala. Biz Özbekistan’ın Kokand şehrindeydik, orada çok rahat bir hayatımız
vardı. Kocam o sırada bankada çalışıyordu. Ben Fergana olayları sırasında hamileydim. 22
yaşında evlendim, zaten 3 yıl çocuğum olmamıştı. Olaylar sırasında sekiz aylık hamileydim ve
çocuğum karnımda öldü. Benim için çok zor günlerdi, sonradan çocuklarım oldu ama o günleri
hiç unutamadım. Kızım ve oğlum Özbekistan doğumlu. Kızım üç aylıkken biz Ukrayna’ya
gelmek zorunda kaldık. Haziranda Fergana olayları başladığında kardeşimin düğünü olmuştu.
Eve gelini getirdik, gelin görmeye hayırlı olsun demeye eve gelen Özbek komşular, gizli gizli
bizim eşyalarımıza bakıp paylaşıyorlarmış, bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Onların haberi
varmış. Bizim sürüleceğimizi biliyorlarmış İki gün sonra askerler herkesi evinden alıp büyük bir
garaja topladılar. Çok kalabalıktık, toplananlar yirmi dört otobüs olmuştuk. Olaylar sırasında
kendi arabalarıyla kaçanlar da oldu. Bölgeden kaçamayanları hep öldürdüler. Komşumun kocası
doktordu, onu ve askerden üç gün önce gelen oğlunu öldürdüler. Doktor olduğu için, halka yardım
etmesin diye öldürdüler. Çok korkunç günler yaşadık, evler her yer cayır cayır yanıyordu.
Özbekler kendi evlerine Özbek bayrağı açmışlardı. Bunun anlamı bize dokunmayan demekti. Bu
sayede Ahıska evleri de belli oluyor yakılıyordu. Düşünün; akşam düğün yapıp yattık sabah neye
uğradığınızı anlamadan apar topar üstümüzde ne varsa o şekilde garajda toplandık. Annemlerin
evleri garaja çok yakındı. Kardeşim askerlere yalvarıp eve gidip kalın giysiler almak için izin
istedi, beş dakika izin verdiler. Abim eve gidince çok kötü bir manzara ile karşılaşmış. Bütün
komşular evde eşyaları, yeni gelinin çeyizini, yatağını, yorganını talan ediyorlarmış. Kardeşim
buna dayanamamış, hatta bazılarını kesmiş ki onlara kalmasın. O evden sadece üç yorgan ve iki
battaniye alabildik, bütün eşyaları talan ettiler. İki ay sonra babam gitmiş ki hiçbir şey kalmamış,
alabildiklerini almışlar, alamadıklarını da kırmışlar. Fotoğrafları bile yırtıp atmışlar. Babam o
yırtık fotoğrafları toplayıp getirmiş, şimdi onlar annemde, hepsini bantlarla yapıştırdık. Hatta
bizim bir komşumuz, orada kalan eşyalarını göndermelerini istemişti, sandığın içine ölen oğlunu
koyup göndermişler, çok kötü günlerdi. Bizim Semerkant’ta ki evimizi devlet parasını verip
elimizden aldı. Satamadığımız için buna razı olduk. Bizi Tacikistan’ da bulunan Leninabad’a
götürdüler. Tacikistan’a giderken madenlerin içinden tünellerden geçtik, bu sırada çok ölenler
olmuş. Biz tünellerden geçerken geceydi. Zaten panikle korkuyla kaçıyorduk oradan. Sabah
olunca herkes ne olduğunu anladı, kimi çocuğunu bulamıyordu, kimi kocam öldü, kimi anam,
babam öldü diye ağlıyordu. Benim yakın akrabalarından ölen olmadı ama ölenlerden tanıdığım
insanlar vardı. Kız kardeşim kayboldu, bir ay sonra bulabildik. Biz Tacikistan’dan sonra
Smolensk’e gittik. Benim evim aslında Semerkant’ta idi. Fergana’ya annemlerin yanına düğün
için gitmiştim, sonra olaylar çıkınca ben de onlarla birlikte kaçmak zorunda kaldım. Kocam beni
ancak Smolensk’te buldu. Oradan birlikte Semerkant’a döndük, o sırada Semerkant’ta olaylar
yoktu. Bir süre sonra orada da karışıklıklar başladı. Herkes Fergana gibi olacağını zannetti, çok
korkmuştuk, bizde Ukrayna’ya kaçtık. Ukrayna’ya gelince kocam iş bulamadı, tarla ekip
geçinmeye çalıştık. Semerkant’ta ki malın mülkün hepsini satamadık. Ancak az bir miktarıyla
Ukrayna’da küçük, kötü, bakımsız bir ev aldık. Oradaki evlere siz ev bile demezsiniz, banyosu
tuvaleti yoktu ve sadece bir odası vardı. İlk zamanlar çok zorluk çektik. Ancak karnımızı
doyurabiliyorduk, daha sonraları yavaş yavaş düzen kurduk. Daha sonra Ukrayna’da da olaylar
başlayınca buraya geldik. Orada kalanlar var ama hepsi buraya gelmek istiyor. Dedem iki sürgünü
de görmüş, bizden sonraki torunlarımız görmesin dedi, Türkiye’ye gelmeyi o yüzden çok istedik.
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Sonuç
1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra anavatandan koparılan Ahıska bölgesi Türkleri,
yaklaşık iki yüz yıldır çeşitli baskılara, katliamlara ve sürgünlere maruz kalmıştır. Çarlık Rusya’sı
döneminde askere alınmayan, bu yolla silah kullanmayı öğrenmeleri engellenen, bölgedeki siyasi
dengeyi sağlayabilmek adına topraklarına zaman zaman Ermeniler ‘in yerleştirildiği Ahıska
Türkleri için asıl zorluklar, Sovyetler Birliği döneminde başlamıştır. Önce dinlerinin gereğini
yerine getirmeleri engellenmiş, dini eğitim yasaklanmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında eli silah
tutan erkekleri cephelere sürülürken, geride kalan kadın ve çocuklar da demiryolu yapımında ağır
şartlarda çalıştırılmıştır. 1944 yılı sonbaharında, Türkiye sınırında yer alan Ahıska Türkleri
tehlikeli görülerek Orta Asya’nın farklı bölgelerine sürgüne tabii tutulmuşlardır. Kendi inşa
ettikleri demiryolu hattı üzerinden sürgüne gönderilirken insanlık dışı uygulamalara uğramışlar,
yollarda binlercesi ölmüştür.
1989 yılına gelindiğinde bu kez Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türkleri, kırk beş yıl bir
arada, sorunsuz bir yaşam sürdükleri Özbek Türkleri ile karşı karşıya getirilmiş, gerginliğin
çatışmaya dönüşmesi ve yaşanan ölümler, yeni bir göçü zorunlu kılmıştır. Son yetmiş beş yıllık
süreçte yaşananlara bizzat tanık olmuş kişilerin anlattıkları, Çarlık Rusya’sı döneminde başlayan
baskıların, Sovyetler Birliği döneminde daha da arttığını göstermektedir. Özellikle inanç üzerinde
baskı ve kısıtlamalara rağmen, Ahıska Türklerinin milli ve manevi değerlerini koruma
noktasındaki hassasiyetleri takdire şayandır. Görüşme yapılan kişilerin ortaya koyduğu bilgiler,
Ahıska Türklerinin yaşadığı dramın insani boyutunu daha da anlaşılır kılmıştır. Yaşanan sürgün
ve zorunlu göçler sonrasında, dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmak zorunda kalan bu insanların,
huzur ve güven içerisinde yaşayacağı anavatanda toplanması belki de tek çözüm yolu olarak
durmaktadır.
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ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞANIN ŞARK SEFERLERİNİ ANLATAN BAZI
ESERLER
SOME WORKS TELLING OZDEMIROGLU OSMAN PASHA’S EASTERN MILITARY
EXPEDITION
Süleyman LOKMACI
Muhammed KÖSE**
Özet
Özdemiroğlu Osman Paşa, Memlüklüler döneminde Mısır’a yerleşen bir Çerkez ailesine mensuptur.
Onun Babası Özdemir Paşa Osmanlı hizmetine girdikten sonra Hadım Süleyman Paşa’nın Kızıldeniz’de
Portekizlilere karşı giriştiği seferlere katılmış ve Habeş Beylerbeyliği görevini ifa etmiş bir devlet adamıdır.
Özdemiroğlu Osman Paşa 1526 yılında Kahire’de doğmuş ve 20 yaşına girmeden Osmanlıda idari
görevlere tayin edilmiştir. Mısır Emirhaclığı, Habeşistan Beylerbeyliği, Sana Beylerbeyliği, Yemen
Beylerbeyliği, Diyarbakır Beylerbeyliği gibi görevlerde bulundu. 1578 yılında Osmanlı ordusuyla birlikte
şark seferine çıktı ve Şirvan’ın ele geçirilmesinde gösterdiği başarılar sayesinde Şirvan Beylerbeyliğine
tayin edildi. Şirvan Beylerbeyliği sırasında Osmanlıların Şirvan, Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan’da
Osmanlı egemenliğini kurup güçlendirdi. Koyun Geçidi Muharebesi’nde, Meşale Savaşı’nda ve Şenb-i
Gazan Muharebesinde Safevileri mağlup etti. Özdemiroğlu Osman Paşa, 27 Ekim 1585’te hastalığı
sebebiyle Tebriz’den ayrıldı ve 1585 yılının aralık ayında Şenb-i Gazan’da hayatını kaybetti. Özdemiroğlu
Osman Paşa vasiyeti sebebiyle Diyarbakır’da kendisinin yaptırmış olduğu türbeye defnedildi. Bu bildiride
Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Ahıska, Dağıstan ve Şirvan’daki seferlerini konu alan Ebubekir b.
Abdullah’ın Şark Seferleri isimli eseri, Hatifî Risalesi, Âsafî Dal Mehmed Çelebi’nin Şeca’atnamesi ve
Gelibolulu Mustafa Ali’nin Nusret-name isimli eserinin tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Özdemiroğlu Osman Paşa, Ahıska, Gürcistan, Kafkasya, Azerbaycan
Abstract
Özdemiroğlu Osman Pasha is a member of a Circassian family who settled in Egypt during the
Mamluks period. His father, Özdemir Pasha, joined the Ottoman service after Hadım Süleyman Pasha had
taken part in the campaigns against the Portuguese in the Red Sea, and he was a statesman who fulfilled
the mission of Habeş grand seigneur. He came to the eastern expedition together with the Ottoman army in
1578 and was appointed to Şirvan grand seigneur by the success he had achieved in the capture of Şirvan.
He established and strengthened Ottoman rule in Caucasia during the Sirvan grand seigneur. He defeated
the Safevids in the Battle of the Koyungeçidi, the Battle of the Meşale and the Battle of Şenb-i Gazan. He
left Tebriz on 27 October 1585 for his illness and lost his life in Şenb-i Gazan in December 1585.
Ozdemiroglu Osman Pasha due to his will in Diyarbakir was burnt to his own turbine. In this report,
Özbenakir b. Özdemiroğlu Osman Pasha’s campaigns in Caucasia. It is aimed to make a presentation about
the work of Abdullah’s Orientates, the Hatifî Risalesi, the Şeca’atnamesi of Âsafî Dal Mehmed Çelebi and
the work named Mustafa Ali Nusret-name of Gelibolulu.
Keywords: Özdemiroğlu Osman Pasha, Ahiska, Georgia, Caucasus, Azerbaijan

Giriş
Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanan Amasya Anlaşmasıyla barış Sürecine giren
Osmanlı-Safevi ilişkileri Şah Tahmasb’ın vefatından sonra Safevi ülkesinde başa geçen II. Şah
İsmail’in saldırgan politikaları sebebiyle bozulmuştu (Uzunçarşılı, 1995, III/I,s:56). Gerek II. Şah
İsmail’in saldırgan politikaları ve gerekse Osmanlı Devleti’nin Hazar Denizi’ne donanma ile
hâkim olarak Türkistan’dan gelen Hac ve ticaret yollarını aşma isteği, Sultan III. Murad’ın
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Safeviler üzerine sefer açması için yeterli sebebi teşkil etmekteydi (Kırzıoğlu, 1976, s:272).
Bununla birlikte II. Şah İsmail’in 24 Kasım 1577 yılında ölümü üzerine bölgede yaşanan
karışıklıktan yararlanmak isteyen Şirvan Şahı, Sünni Müslümanlığı kabul ettiğini bildiren bir
elçilik heyetini İstanbul’a göndererek Safevilere karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemişti
(Gündüz, 2008, 35, s:453). Bu durum üzerine divan’da yapılan görüşmelerde Sokullu Mehmed
Paşa’nın muhalefetine reğmen Lala Mustafa Paşa, Koca Sinan Paşa ve Uluc Ali Paşa’nın reyleri
doğrultusunda Safeviler üzerine sefer düzenlenmesine karar verildi (Kırzıoğlu, 1976, s:272).
Nisan 1578 tarihinde Serdar olarak Üsküdar’dan yola çıkan Lala Mustafa Paşa 2 Temmuz
1578’de Erzurum yakınlarında bulunan Çermik nam mahale vardı. Burada Serdarı Diyarbakır
Beğlerbeği Derviş Paşa, Sivas Beğlerbeğisi Mahmud Paşa, Maraş Beğlerbeğisi Ahmed Paşa,
Erzurum Beğlerbeğisi Behram Paşa ve Diyarbakır’ın eski beğlerbeğisi Özdemiroğlu Osman Paşa
karşıladılar (Kırzıoğlu, 1976, s:283). 986 yılının Cemâziyel Evvelinde (Temmuz/Ağustos 1578)
Erzurum’dan kalkan ordu Ardahan’a varınca bir süre burada istirahat edildi ve askerden üç aylık
zahire tedarik etmesi istenildi. Bundan sonra yine aynı yılın cemâziyel ahirinde Ardahan’dan
kalkan Osmanlı Ordusu aman tarikiyle Altınkale’yi ele geçirdikten sonra Çıldır’a geldi. Burada
Safevi Ordusuyla yapılan muharebe neticesinde İblis Hisarı adındaki Gürcü kalesi fethedilerek
Osmanlı Ordusu Gürcistan içlerinde ilerlemeye başladı (Zeyrek, 2001, s:20; Uzunçarşılı, 1995,
III/I, 58-59). 9 Ağustos 1578 tarihinde gerçekleşmiş olan Çıldır Savaşıyla Ahıska/Atabeğ-Yurdu
ve Kartli/Tiflis vilayeti elegeçirilmiş ve bunlar birer eyalet yapılmışlardır (Kırzıoğlu, 1976,
s:294). Bundan sonra önce Tiflis, ardından Şirvan ele geçirilerek muhafazası Özdemiroğlu Osman
Paşa’ya bırakıldı (Zeyrek, 2001, s:27).
Serdar Lala Mustafa Paşa kışlamak için Erzurum’a gitmesinden sonra Özdemiroğlu Osman
Paşa Şamakı şehrine doğru azimet etti. 986 yılının Şaban ayının evahirinde (Ekim 1578)
Şamakı’ya varan Osmanlı Ordusu’nun üzerine Şirvan Hanı olan Eres Han ve Erdoğdu Han ve Ali
Bey kumandasındaki yirmi bin kişilik bir ordu 986 ramazanının evailinde (Kasım 1578) geldi. İki
ordu arasında savaş devam ederken III. Murad’ın emri üzerine Kırım Hanı Tatar Han kardeşi Adil
Giray’ı bir miktar askerle birlikte Şirvan üzerine göndermişti. Şirvan’a dâhil olan Tatar askeri
Osman Paşa ile Eres Han’ın savaştığından haberdar olunca onlar dahi savaşa katılması neticesinde
Safevi ordusu bu savaşta mağlup edilmiş, Eres Han esir alındığı gibi memleketi de talan edilmiştir
(Zeyrek, 2001, s:30-33)
Osmanlı Ordusunun başarıları karşısında Safevilerin önemli komutanlarından birisi olan
İmam Kulu Han yirmi-otuz nefer sultan ve kırkbin miktarı askerle Şirvan’ı zabt etmek amacıyla
harekete geçti. Bu sırada Osmanlı askerinde destek için gönderilen Silistre Beyi Yakub Bey
Safevi askerlerinin saldırısında mağlup edilince Özdemiroğlu Osman Paşa 991 yılının
rebiülahirinin on altıncı günü (9 Mayıs 1583) Müskür isimli nahiye yakınındaki Baştepe denilen
yerde İmam Kulu Hanla mülaki olup, Meşale Savaşı olarak bilinen savaşı kazanarak Şemahı’ya
girdi ve böylece Safevilerin Kafkasya’daki varlığını sonlandırmış oldu (Zeyrek, 2001, s: 59-61;
Çiçek, 2007, s:472).
Özdemiroğlu Osman Paşayla Lala Mustafa Paşa’nın feth ettikleri kalelerin ve şehirlerin
isimleri şunlardır: Ereş, Aktaş, Şeki, Kerdiman, Karabağ, Saderi, Layış, Şamahı, Kuşdurûd,
Şaburan, Demirkapı, Müşkür, Bakü, Mahmudabad, Salyan-keşti, Sırnan, Orbar, Hadar, Kazgatan,
Hasanlı, Cevanşir, Acısumlu, Zegem, Şemhal, Güzgistan (Kırzıoğlu, 1976, s:301)
Özdemiroğlu Osman Paşanın Şark Seferlerini Anlatan Bazı Eserler
Osmanlı ordusunun 1578 yılında Safevilere karşı gerçekleştirdiği Şark Seferini anlatan,
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gazavat-name türündeki eserlerden bazıları şunlardır:
1- Nusret-nâme:
16. Yüzyılın önemli tarihçilerinden olan ve Osmanlı Devleti’nin İbn-i Haldun’u olarak
kabul edilen Mustafa Âlî 1541 yılında Gelibolu’da dünyaya gelmiştir (Eravcı, 2005, s:164).
Küçüklüğünden itibaren eğitim hayatına başlayan Âlî Habib -i Hamidî’den Kâfiye, Gelibolulu
Sürurî’den tefsir ve fıkıh dersleri almıştır (Çerçi, 1998, s:301). Bir süre Çeşmî mahlasını
kullandıktan sonra 17 yaşına geldiğinde bu mahlası terk ederek Âlî mahlasnını kullanmaya
başlayan Gelibolulu Mustafa, tarih ve edebiyat alanlarında elliden fazla eserin de müellifidir
(Aydın, 1993, s:2)
Gelibolulu Mustafa Âlî, 1561 yılında Sultan II. Selim’in Divan Kâtipliği, 1562 ve 1577’de
Lala Mustafa Paşa’nın divan kâtipliği, 1572’de Bosna Beylerbeği Ferhat Paşa’nın divan kâtipliği,
Halep Tımar Defterdarlığı, 1585 yılında Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından Erzurum Hazine
Defterdarlığı, Bağdad Mal Defterdarlığı, 1592 yılında yeniçeri kâtipliği, Amasya Sancak Beğliği
ve Rum defterdarlığı, Cidde sancakbeyliği gibi görevlerde bulunmuştur (Kütükoğlu, 1989, s:414;
Afyoncu, 2000, s: 83).
Yaptığı devlet işlerinden ziyade vermiş olduğu eserlerle dikkat çeken Mustafa Âlî
eserlerinin birçoğunu bazı makamlara tayin edilmek arzusuyla yazmıştır. Ancak bir türlü
istediğini elde edemeyen Mustafa Âlî zaman zaman bu durumundan şikâyetçi olsa da hırsından
ve gururundan ölünceye kadar bir şey eksilmemiştir (Şeker, 1983, s:169-172). Makam arzusuyla
hiç yorulmadan eser telif eden Mustafa Âlî’nin, Nâdirü’l-mehârib, Heft Meclis Zübdetü’t-tevârîh,
Nusretname, Nusretname’nin zeyli mahiyetinde olan Fursatnâme, Câmiu’l-buhûr der Mecâlis-i
Sûr, Menâkıb-ı Hünerverân, Mir’âtü’l-avâlim, Mirkatü’l-cihâd gibi elliden fazla eseri bulunmakla
birlikte, bu eserlerin en meşhuru Künhü’l Ahbâr’dır. Künhü’l Ahbâr müellifinin rükn adını
verdiği dört bölümden oluşmaktadır. Birinci rüknde kâinatın yaratılışı, dağlar, denizler, sular ve
iklimlerden; ikinci rüknde peygamberler ve İslâmî Arap tarihinden, üçüncü rüknde Türk ve
Moğol tarihleri, dördüncü rüknde ise Osmanlıların kuruluşundan Ekim 1596 tarihine kadarki
Osmanlı tarihi ile devlet adamları, âlim ve şairlerinin biyografilerine yerverilmiştir (Aydın,
1993:1-12; Kütükoğlu, 1989:415).
1577 yılında Lala Mustafa Paşa’nın divan kâtipliğine tayin edilen Mustafa Âlî, Osmanlı
ordusunun Safeviler üzerine yapmış olduğu sefere katılmıştır. Serdar Lala Mustafa Paşa’nın 1578
yılı Şubat ayında Kırım Han’ı Mehmed Han, Şirvanşah (Sultan Buaraheddin evladından) Mirza
Ebubekir, Dağıstan hâkimlerinden Kamuk ve Kaytak hâkimi olan Emir Şamhal, Tabasaran
hâkimi Gazi Salih, Avar hâkimi Tuç-Alav (Burhaneddin) Beğ, Şirvanşah oğlu Şahruh Mirza,
Gürcistan Meliklerinin görkü Melik-i Başaçuk Görgi, Güryel, Megrel Meliki Dadyan, Kakhet
hâkimi Levend oğlu İskender ve Libadyan’a gönderdiği mektupları sefer sırasında mühimme
kâtibi olan, ordu münşisi Mustafa Ali yazmıştır (Kırzıoğlu, 1976:278-279). Görevi sebebiyle
olayların tam merkezinde bulunan Gelibolulu Mustafa Ali Osmanlı Ordusu’nun 1577 tarihinde
Safeviler üzerine yapmış olduğu seferi kendi gözlemlerine dayanmak suretiyle Nusret-nâme
isimli eserinde anlatmıştır.
Nusret-nâme iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Osmanlı – Safevi
ilişkilerinin tarihi süreci ve Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu’nun 1577-1580
tarihli Güney Kafkasya Seferine ait olaylar anlatılır. Eserin ikinci bölümünde ise Kars Kalesi’nin
tamiri ve bu dönemde gerçekleşen diplomatik kayıtlar yer almaktadır (Eravcı, 2014, s:XXXII)
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2- Şecâ’atnâme:
Âsafî Dal Mehmed Çelebi XVI. Yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamıdır. Gerçek adı
Mehmed olan müellif şiirde “Âsafî” mahlasıyla tanındığı gibi “Dal” lakabıyla da anılmaktadır.
Küçük yaşlardan itibaren devlet görevinde bulunan Dal Mehmed Çelebi Divan-ı Hümayun
Kâtipliği, Özdemiroğlu Osman Paşa’nın emrinde tezkirecilik, muhasebe defterleri memurluğu ve
Kefe Beylerbeyliği gibi görevlerde bulunmuştur (Eroğlu, 2009, s:74-75-80).
Lala Mustafa Paşa’nın yakın adamlarından birisi olan Dal Mehmed Çelebi Özdemiroğlu
Osman Paşa’yla birlikte Osmanlı ordusunun Safevilerle yaptığı Çıldır ve Şemahi
Muharebelerinde ve Bakü ve Kabala Kalelerinin müdafasında da görev almıştır. Kabala Kalesi
1582 yılında Safeviler tarafından ele geçirilince Âsafî Dal Mehmed Çelebi esir düşmüş ve Alamut
Kalesindeki bir kör kuyuda hapsedilmiştir. Üç yıl boyunca esir tutulan Âsafî Dal Mehmed Çelebi
Gazi Giray Han’ın Şahoğlu Hamza Mirza olan yakınlığı sayesinde 1585 yılında kuyu hapsinden
kurtulmuştur. Bir süre İsfahan’da sürgünde kalan Âsafî Dal Mehmed Çelebi deniz yoluyla önce
Basra’ya gitti ve ardından Bağdat ve Diyarbakır üzerinden Erzurum’a ulaştı. Erzurum’a geldikten
sonra Özdemiroğlu Osman Paşa’yla Tebriz Seferine katıldı. Tebriz muhafazası şartıyla Kefe
Beylerbeyliği’ne tayin edilen Asafî, hamisi Özdemiroğlu Osman Paşa’nın vefatından sonra
Cigalazâde Sinan Paşa ve Serdar Ferhat Paşa’nın emrinde görev yapmıştır. Kefe
Beylerbeyliği’nde birkaç ay görev yaptıktan sonra çok geçmeden bu görevden azledilmiş ve
azledilme sebebini Ferhat Paşa’ya bağlamıştır. Kefe Beylerbeyliği’nden azledildikten sonra iki
yıl boyunca herhangi bir devlet memuriyetinde bulunmayan Âsafî 1591 ve 1593 yıllarında iki kez
reisülküttaplıkla görevlendirilmiştir. Vefat tarihi olarak bazı kaynaklarda Hicri 1006 bazı
kaynaklarda ise 1014 yılı verilmektedir (Eroğlu, 2009, s:77-83; Özcan, 2007, s:XXII-XXXIV).
Âsafî Dal Mehmed Çelebi Şecâ’atnâme isimli eseriyle tanınmaktadır. Müellif eserini
okuyucularının hayır dualarını kazanmak ve haksız yere elinden alındığını düşündüğü Kefe
Beylerbeyliği’nden daha güzel bir beylerbeyliğe tayin edilmek amacıyla Sultan III. Murad adına
kaleme almıştır. Gazavatname türünde yazılmış olan Şecâ’atnâme manzum bir eser olmakla
birlikte 6982 beyitten oluşmaktadır. 1587 yılında tamamlanmış olan bu eserde Özdemiroğlu
Osman Paşa’nın Safevi ordusuyla giriştiği savaşlar, Şirvan, Demirkapı, Dağıstan bölgesinde feth
edilen yerler, esareti sırasında Âsafî’nin çekmiş olduğu sıkıntılar konu edilmiştir. Eserda ayrıca
Bakü’nün fiziki yapısı, insanlarının karakterleri, petrol yatakları ve Bakü Kalesi’nin tamiri gibi
konulara da ayrıntılı olarak yer verilmiştir (Eroğlu, 2009, s:84-86; Özcan, 2007, s:XXXVIIXXXIX; Rıhtım, 2007, 37).
3- Şark Seferleri:
Şark Seferleri isimli eser Ebubekir bin Abdullah tarafından hazırlanmıştır. Müellifin hayatı
hakkında bilinenler Şark Seferleri isimli eserinden öğrendiklerimizle sınırlıdır. Doğum tarihi ve
nereli olduğu konusunda eserinde herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber, babasının adı
Abdullahtır. Osmanlı Ordusu 1578 yılında Safevilere karşı sefer düzenlediğinde görev almış olan
Ebubekir b. Abdullah’ın bir süre sol ulufeci olarak görev yaptığı ve eserini yazdığı sırada ise
çaşnigirlik görevinde bulunduğu anlaşılmaktadır Ebubekir b. Abdullah, H.992:21/a). Gence
üzerine düzenlenen akın sırasında esir olan Ebubekir b. Abdullah bir süre Gence Hanı olan
İmamkulu’nun elinde hapis tutulduktan sonra o sırada Tebriz’de bulunan Safevi Şahı Muhammed
Hudabende’ye gönderilerek Osmanlı Ordusunun durumu hakkında kendisinden bilgi alınmıştır.
Tebriz’de de bir süre hapis kalan müellif daha sonra Kazvin’e gönderilmiş ve burada Molla Mehdi
adında birinin aracı olması neticesinde serbest bırakılmıştır. Binbir zorluk içerisinde yanındaki üç
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arkadaşıyla Türkmen kılığında önce Kars’a gelen Ebubekir bin Abdullah 1580 yılında Serdar
Sinan Paşa’nın ordusunda İstanbul’a dönmüştür. Eserin birçok yerinde kendisini za’îf-i nahîf
olarak nitelendiren müellifin bu tarihten sonraki hayatı hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır
(Zeyrek, 2001:16).
Eserin adı İstanbul Millet Kütüphanesinde bulunan 366 arşiv numaralı nüshada Şark
Seferleri olarak geçmekteyken Avusturya nüshası Tarih-i Osman Paşa başlığını taşımaktadır
(Zeyrek, 2001:8). Ancak esere verilen bu isimlerin hiçbirinin metin içerisinde geçmemesi, bu
isimlerin daha sonra sözkonusu nüshalara eklenmiş olabileceği fikrini akla getirmektedir. Müellif
eserin telif sebebini açıklarken amacının yaşanan olayları aktarmaktan ziyade dua almak
olduğunu belirtmektedir. Yazar eserin telif sebebini anlattığı kısımda özet olarak eseri yazmadaki
muradının sadece bu savaşlarda gerçekleşen olayları anlatmak olmadığını, zaman geçtikten sonra
Osmanlı Devleti’nde Sultan Murad devrinde Acem Diyarında yapılan gazalar anlatılırken
kendisinin de hayır dua ile anılması olarak ifade etmiştir (Zeyrek, 2001:16).
Ebubekir bin Abdullah tarafından kaleme alınan bu eser Osmanlı Ordusunun Sultan III.
Murad’ın emriyle Vezir-i Azam Mustafa Paşa’nın Serdarlığında Şark Seferine çıktığı 1578 yılı
baharından (986 yılının muharrem ayı) başlayarak 1580 yılı son baharına (988 yılının şevval ayı)
kadar gerçekleşen olayları ihtiva etmektedir. Müellif bu eserin girişinde önce Allah’a hamd û
sena, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e salat û selam ve devrin padişahı olan Sultan III. Murad’a ve
onun şehzadesi Mehmed’e övgü ve duaya yer verdikten sonra ordunun İstanbul’dan hareket
ederek Erzurum’a varışını anlattıktan sonra Acem Şahı Hudabende’nin emriyle Tokmak Han
tarafından Serdar Mustafa Paşa’ya elçi gönderilmesi ile başlayan olaylar silsilesi oldukça akıcı
bir uslupla anlatılmıştır. Ayrıca ismi geçen şehirler ve bu şehirlerin özellikleri de eserde anlatılan
konular arasında bulunmaktadır. Örneğin Demirkapı’da İskender Zulkarneyn’nin inşaa ettirdiği
set, vilayet halkının Demirkapı yerine Derbent ismini kullanmalarının sebebi, Demirkapı’da
bulunan mezarlar ve bu mezarlardaki mezar taşları, burada bulunan ziyaretgâhlar, yine
Demirkapı’da bulunan Küçük Kâbe ve Kıyamet Kapısı gibi yapılardan da bahsedilmiştir. Hatta
müellif Kıyamet Kapısı hakkında bilgi verdikten sonra kendisinin bizzat bu kapıyı gördüğünü ve
kapının uzunluğunu karışlarıyla ölçtüğünü ifade etmiştir. Eserde Demirkapı etrafında yaşayan
halkların isimleri, gelenekleri, inaçları, bu halkların yöneticileri hakkındada bilgiler vardır.
4- Hatifî Risâlesi:
Eser Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda 06 Mil Yz FB 179 arşiv numarasıyla
kayıtlıdır. Hazâ Risâle-i Hâtifî Beyân-ı Feth-i Şirvân ve Temûrkapû ve Osman Pâşânın Cenk
Etdüğidir. Fî Târîh-i Nebevînin Sene 987 başlıklı eserin müellifi konusu tartışmalıdır. Zira eserin
başlığında eserin müellifinin ismi Hatifî olarak geçmekteyken (Adlî, H.987, 9/b), bu durum metin
içerisinde farklılık gösterir ve müellifin isminin Hatifî değil Adlî olduğu görülmektedir. Bu bilgi
el yazması nüshanın ilk sayfasında not başlığıyla da eklenmiştir. Eserin müellifi olan Adlî’nin
hayatı hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, olayları anlatış tarzından sefere bizzat katıldığını ve
olayların birçoğuna iştirak ettiğini söylemek mümkündür.
Manzum olarak kaleme alınmış, 30 varak ve 1246 beyitten oluşan bu eserde 7 başlık
bulunmaktadır. Bu başlıklar şu şekildedir:
i.
ii.

Bu rûz-i sânîde vâki’ olan şûriş-i gavgadır ve ol rûz-i pür sûzda vukû’ bulan cenk-i
‘alâledir.
Bu rûz-i sâlisede vakt-i ‘asrda tatar sabâ-reftârın geldiğidir ve bir anda kırân edüb
düşman-ı dinin yüreğini deldiğidir.
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Bu Şâhoğlunun ‘asker-i deryâ misalle üstümüze ‘azm ettiğidir ve tatar yağma şi’ar
inhizâmla reftâr eyleyüb gittiğidir.
Bu Şâhoğlunun yalnız ordumuza gelüb aheng-i rezm ettiğidir ve bi-l-ahare bize fırsat
bulmayub tatar üzerine gittiğidir.
Bu tatar sabâ-reftârın inhizâmıyla rıhlet olunduğudur. Yani Şemâhiden çıkılub
cânib-i Derbende hicret olunduğudur.
Bu Kaytak bed-a’râk muhârebesinin şerhidir ve İbrahim Paşanın anda vâki’ olan
cerhidir.
Bu eyyâm-ı fasl-ı şitâ geçüb bahâr-ı huceste asâr erdiğidir ve Mehemmed Hân la’in
gelüb vilâyet-i Şirvâna girdiğidir.

Sonuç
16. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Osmanlı – Safevi mücadelesinde oldukça önemli bir
rol ifa etmiş olan Özdemiroğlu Osman Paşa’nın, bu mücedelede elde etmiş olduğu başarıları
birçok kronikte işlendiği gibi, müstakil olarak bu konuyu ele alan gazavatnameler de
bulunmaktadır. Bu gazavatnameler arasında, müelliflerinin sefer sırasında üslenmiş oldukları rol
ve diğer eserleri sebebiyle meşhur olanları hiç şüphe yok ki Gelibolulu Mustafa Ali’nin
Nusretnamesi ile Asafî Dal Mehmed Çelebi’nin Şecaatnamesidir. Bununla birlikte adı geçen bu
eserler kadar meşhur olmasa da en az onlar kadar bu konuyla ilgili kıymetli bilgiler içeren
Ebubekir b. Abdullah’ın Şark Seferleri isimli risalesi ve Hatıfî Risalesi başlıklı risale de
Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Safevi Seferiyle ilgili önemli bilgiler içermektedirler. Bu bildiride
müstakil olarak Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Şark Seferlerini konu alan Nusretname,
Şecaatname, Şark Seferleri ve Hatıfî Risalesi ile ilgili bilgiler verilmek suretiyle bu eserlerin
tanıtımı yapılmıştır. Adı geçen eserlerden Nusretname ve Şecaatname iyi bilinen eserler olsa da
Ebubekir b. Abdullah’ın Şark Seferleri ve Hatifî Risalesi daha gölgede kalmış olmaları sebebiyle
çok fazla tanınan eserler değillerdir. Özellikle Hatifi risalesi konuyla ilgili bakir bir eser olma
özelliği taşımaktadır.
Haritalar
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CAVAHETİ BÖLGESİ VE AHISKA TÜRKLERİ
TERETORY OF CAVAHETI AND AHlSKA TURKS
Ali MİRDAS*
Özet

Ahıska Türkleri sıklıkla göç etmek zorunda kalan bir toplum olmakla birlikte üç sürgün yaşamıştır:
1944 Ahıska/Gürcistan, 1989 Fergana/Özbekistan ve 2004 Krasnodar/Rusya. Bu gün Ahıska Türkleri
Rusya, Ukrayna, ABD, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’a kadar geniş bir coğrafyaya
dağılmışlardır. Türkiye’de 50 binden fazla Ahıska Türkünün yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunların
yaklaşık yarısı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur. Bu çalışmada Gürcistan’ın güneybatısında
bulunan Meshetya bölgesinin tarihi arka planı ele alınmış, Ahıska Türklerinin yaşadıkları sürgünler ve
vatana dönüş çalışmaları değerlendirilirken Cavaheti sorununun çözümüne etkisi ortaya konulmuştur. 1991
sonrası Ermenistan ve Gürcistan arasında ekonomik ve siyasi ilişkiler ele alınmış, günümüzde ciddi bir
sorun olarak bilinen Cavaheti konusunda Ermenistan ve Gürcistan’ın yaklaşımları değerlendirilmiştir.
Cavaheti konusu, sadece Gürcistan-Ermenistan arasında yaşanan bir sorun değildir, aynı zamanda 1944’de
Stalin’in uyguladığı “kızıl terör” sonucunda bölgeden sürgün edilmiş Ahıska Türklerini de
ilgilendirmektedir. Ekonomik ve ticari işbirliği bağlamında Ermenistan’ın Gürcistan’a elektrik enerjisi
satması, Ermenistan’ın Gürcistan üzerinden deniz yolu ile dünya pazarlarına açılması ne kadar önem
taşıyorsa, siyasi bağlamda da taraflar arasında Cavaheti sorunu ve Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüş
meselesi o kadar önemlidir. Araştırma bulgularına göre Samtshe-Cavaheti bölgesi tarihi bir Türk yerleşim
yeridir. Ahıska Türklerinin en önemli sorunlarının ekonomik ve siyasi sorunlar olduğunu ve kendi içinde
kapalı bir topluluk özelliğini koruduklarını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Samtshe-Cavaheti, Mesheti, Cavaheti Sorunu, Ahıska Türkleri, Dağlık
Karabağ.
Summary

The definition of Meskhetian Turks is geographical rather than ethnical. Akhaltsikhe is the historical
center of a territory connected with Georgia which lies at the northeastern border of Turkey. Akhaltsikhe
and its near periphery is also very old Turkish region. Historical documents also refer to the Turkish entity
here in the centuries before the christmas. In this region, a government of Kipchak Atabec was established
in 1267, and this region became country center after being added to the Ottoman Empire in 1578. This
region, as a result of Edirne Agreement signed in 1829 following the Ottoman-Russian war, was conceded
to Russia as a war compensation. Armenians from a variety of geographies were resettled in the Russian
sovereignty. Meskhetian Turks were compelled to migrate in the period of history, however they
experienced three important migration: 1944 Akhaltsikhe/Georgia, 1989 Fergana/Uzbekistan and 2004
Krasnador/Russia. At present, Meskhetian Turks have been living in a vast area ranging from Russia,
Ukraine, USA, Azerbaijan, Kyrgyzstan to Kazakhstan. It is estimated that more than 50.000 Meskhetian
Turks live in Turkey at the moment, and also half of them became Turkish Republic citizens. In this study,
while the historical background of the Meshetian region and the exiles experienced by the Meskhetian
Turks and their efforts to return to motherland was examined, the effects of these developments to the
solution of the problems of Javakheti was revealed. Economic and political relations was analyzed between
Armenia and Georgia after 1991, and the approaches of Armenia and Georgia were evaluated at Javakheti
subject known as a serious problem at present. Javakheti subject is not only a problem between Armenia
and Georgia, but it is also related with Meskhetian Turks exiled from the region as a result of Stalin’s
“scarlet terror” policy in 1944. As well as the importance of the electricity sale of Armenia to Georgia in
the framework of economic and commercial framework and the accession of Armenia to the Black Sea for
the global market through Gergia, Javakheti problem in the framework of political relations and the problem
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of the return of Meskhetian Turks to the Georgia are also very important. Scientific researches reveal that
Samtshe-Javakheti territory is an historical Turkish settlement place. This also reveal that the most
important problems of Meskhetian Turks are economic and political, and this reveals that they preserve
their introvert community as well.
Keywords: Samtskhe-Javakheti, Meskheti, Javakheti Problem, Meskheti Turks, NagornoKarabakh.

Giriş
Ahıska, Meshetya yahut güncel adıyla Samtshe-Cavaheti Türklerin yerleştiği en eski
topraklardan biri olarak görülmektedir. Saka ve İskitlerin bölgeye yerleştiği M.Ö. VII-VIII yüzyılı
ile başlayan bölgedeki Türk varlığı 1267 Kıpçaklarının bölgede kurmuş oldukları Atabek
Beyliğine dönüşmüş, 1578 yılında Osmanlının bölgeyi fethetmesi ile bölgede kurulan Osmanlı
sistemi ile Ahıska eyalet merkezi olarak düzenlenmiş ve bölgedeki Türk egemenliği 1828 Edirne
anlaşmasıyla sekteye uğrasa da 1918’de tam anlamıyla son bulmuştur. Ahıska bir çok konularda
merkez görevi görmüştür. 250 yıl Osmanlı eyaleti olan Ahıska’da Ahmediye Cami ve burada
kurulan büyük kütüphane bölge halkına hizmet vermiştir.1
XIX yüzyıl ilk yarısında gerçekleşen Osmanlı - Rus savaşı ile Anadolu için Kafkaslara
açılan stratejik öneme sahip olan Ahıska ve civarı savaş tazminatı olarak Ruslara bırakılmıştır.2
Kaybedilen topraklarda yaşayan Müslüman ahalinin sorunlarının başlaması da bu döneme tekabül
etmektedir. Savaş sonrası bölgeden göç eden nüfusun sayısı hakkında net bir bilgi bulunmamakla
birlikte 1828 yılında Ahıska/Çıldır’da tahminen 280.000 kişinin yaşadığını bilinmektedir.3
Bölgenin demografik yapısında radikal değişikliklere sebep olan bu olay günümüze kadar devam
eden Cavaheti sorunu için önemli birkaç kırılma noktalarından birini teşkil etmektedir.4
Rusların kalıcı olmak amacıyla yürüttükleri politikalar ile bölgenin Hıristiyanlaştırılmayı
hedeflenmiş ve bölgeye Ermeniler yerleştirilmiştir. Bu çalışmalar Çarlık hazinesinden ödenek
ayrılarak yürütülmüş ve desteklenmiştir.5 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)
yönetiminin kurulması ile bölgenin Anadolu Türklüğü ile bağlantısı kesilmiştir. 31 Temmuz 1944
tarihli SSCB Halk Komitesi’nin Gürcistan’ın sınır güvenliğini arttırmak adına almış olduğu 6279
sayılı (tamamen gizli olan) karar ile bizzat Stalin’in imzası ile bölgeden tahmini 86.000 kişinin
“göç ettirilmesi” kararı alınmıştır.6 Türk ve Müslüman unsuru tamamen silinmek istenmiştir.
Sürgün sonrasında uygulanan baskı nedeni ile Türk toplumun elit kesimi ortadan kaldırılmaya
çalışılmıştır.7 1956’da ise baskı rejimi kaldırıldı ve sürgün olanlara vatanlarına dönüş hakkı
tanınsa ama bu haktan mahrum bırakılan yegane topluluk olan Ahıska Türkleri hala vatana dönüş
mücadelesi vermektedirler.
1944 sürgünü Gürcistan’ın günümüzde yaşadığı 3 bölgesel sorunundan (Abhazya, Güney
Gürcistan
Dostluk
Derneği
Resmi
İnternet
Sitesi,
“Ahıska
Ahmediye
Camii”,
http://www.gdd.org.tr/yazinindevami.asp?id=29 (Erişim Tarihi: 27.08.2015).
2 Trofim Pavloviç, Dogovorı Rosii s Vostokom. Politiçeskie i Torgovıe (Rusya’nın Batı ile Politik ve Ticari
Anlaşmaları), Sankt-Petersburg 1869, s.78-79.
3Şota Lomsadze, Мesheti i Meshi(Meshetya ve Meshetler), Merani Yayınevi, Tiflis 1999, s. 48.
4 Şota LomsadzeYujnaya Gruziya (Samtshe-Cavaheti) s Seredinı XVIII Veka po Pyatidesyatıe Godı XIX Veka [XVIII
Yüzyılın Ortalarından XIX Yüzyılın Ellili Yıllarına Kadar Güney Gürcistan (Samsthe-Cavaheti)], Mesniereba
Yayınevi, Tiflis 1975, s. 344-349.
5 A.g.e., s. 353.
6
Orhan Uravelli, “Sovyet Resmi Belgelerinde Ahıska Sürgünü”, Bizim Ahıska Dergisi, Sayı 16, Ankara 2009, s.8-11.
7 Nikolay Bugay, Deportasiya Narodov SSSR (1930-1950 gg.) [SSCB’de Sürgün Edilen Milletler (1930-1950 yıllar
arası)], Cilt 1, Центрального Государственного Архива Октябрьской Революции-(ЦГАОР) СССР (Ekim Devrimi
Merkez Hükümet Arşivi), Moskova 1992, s.338.
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Osetya ve Cavaheti sorunu) biri olan Cavaheti sorununun başlangıcı olarak görülebilir. Bölgeden
10 farklı ülkeye örgütlü bir şekilde ve onlarla ülkede dağınık şekilde yaşayan Ahıska(Meshet)
Türklerinin anavatanlarına dönmeleri Tiflis ve bölgede etkili olan Ermeni diasporası tarafından
engellenmektedir. 8 Süreci dondurmak için çeşitli sebepler gösteren Tiflis bölgede Türk unsurunun
istenmemektedir. Ayrıca bu fikir bölgede etkin olan Ermeni diasporası tarafından bölgedeki
etkinlikleri için hayati önem taşımaktadır.
70 yılı aşkın süredir birçok ülkede örgütlü çalışmalar yürüten Ahıska Türkleri 2010 yılında
kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile tek bir çatı altında toplanarak organize
edilmektedir. Şu an Ahıska Türklerinin yurtlarına dönüş çalışmalarında en üst merci olarak kabul
edilen DATÜB Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerde olduğu gibi ana vatanları olan
Gürcistan’da ve uluslararası platformlarda aktif çalışmalar yürütmektedir. 3 defa sürgüne uğramış
olan Ahıska Türklerinin (1944 Ahıska/Gürcistan, 1989 Fergana/Özbekistan ve 2004
Krasnodar/Rusya) yurtlarına dönmeleri Gürcistan için Cavaheti sorunun çözülmesine olumlu bir
etki yaratacaktır. Ayrıca ana vatanlarından birçok ülkeye sürülmüş olan bu toplumun yaşadıkları
sorunların çözülmesi de sadece yurtlarına geri dönmeleriyle mümkündür.9
Türkiye’de Samtshe-Cavaheti bölgesi ile ilgili çalışmaların az olması ile kaynak bulma
hususunda yaşanan sıkıntılar paralellik arz etmektedir. Yapılan çalışmaların genel çoğunluğu
Türkiye’ye sonradan yerleşmiş olan ve redaksiyona ihtiyacı olan anı niteliğinde bilgiler içeren
çalışmalardır. Bu sebepten yapılan bu çalışmada bölgede etkin olan ve günümüzde de sıkça
kullanılan Rus kaynaklarından istifade edilmiştir. Nitekim bu husus istatistiki verilerde şüphe
doğurmaktadır. Lakin arşivlerimizde Osmanlı’nın bölgeden çekildiği 1918 yılından sonra bölge
ile ilgili istatistiki veri bulunmadığından Çarlık Rusya’sı ve devamında SSCB arşivlerindeki
istatistiki veriler kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmanın ilk bölümünde tarihi Meshetya
coğrafyasının tarihi arka planına değinilerek sırası ile bölgenin bilinen tarihinden Osmanlı’nın
bölgeyi fethettiği XVI yüzyıla kadar, Osmanlı yönetiminde geçen 250 yıllık dönem, Çarlık Rusya
ve SSCB dönemi incelenecektir. İkinci bölümünde bölgenin coğrafi konumu, nüfusu, ekonomik
durumu incelenerek güncel durumu değerlendirilerek bölgede etkili olan dış faktörlere
değinilecektir. Son bölümde ise Gürcistan için toprak bütünlüğüne açık bir tehdit olan Cavaheti
Sorunun çözümü ile ilgili çalışmalar ele alınacaktır.
Samtshe-Cavaheti Bölgesinin Güncel Durumu
1.1.

Cavaheti Bölgesinin Genel Özellikleri

1.1.1.

Samtshe-Cavaheti Bölgesinin Coğrafi Konumu

Samtshe-Cavaheti, Gürcistan’ın güneybatısında yer alan idari bir bölgedir ve bu bölgenin
yönetsel merkezi Ahıska kentidir. Yaklaşık yüzölçümü 6.413 km² olan bölgenin kuzeyinde Guria
ve İmeret, kuzeydoğu ve doğusunda Şida Kartli ve Kvemo Kartli, güneyinde Ermenistan ve
Türkiye, batısında Acaristan yer alır. Samtshe-Cavaheti, tarihsel Cavahet, Samtshe ve Tor
bölgelerini kapsamaktadır. 1994 yılında birleştirilen Samtshe ve Cavaheti bölgesinin tarihsel ismi
Meshetya’dır10. Bölgedeki başlıca kentler Adigön, Ahılkelek, Ahıska, Borcomi, Vale ve
Ninotsminda’dır. Bölge Türkiye, Ermenistan, Rusya ve Gürcistan için önemlidir. Ayrıca Avrupa
Emir Öngüner, “Ahıska’nın Yerlileri Meshiler Kimdir ?”, “Düşünce ve Tarih Dergisi”, Sayı 20, s.46-52, Ankara,
2016.
9
Yaşar Kalafat ve Kamil Ağacan, “Güney Kafkasya Barışının Sağlanmasında Anahtar Etnisite-Ahıskalılar”, Avrasya
Dosyası Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s. 194-195, Ankara 2004.
10 Hedving Lohm, “Javakheti after the Rose Revolution:Progress and Regress in the Pursuit of National Unityin
Georgia”, European Centre for Minority Issues ECMI Working Papers 38, Flensburg 2007, p. 1-45.
8
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Birliği ve ABD nezdinde NATO için de stratejik öneme sahiptir. Bölgede SSCB döneminden
2007 yılına kadar faaliyet gösteren ve sonrasında Gürcülere devredilen Askeri Üssün bulunması
Rusya’nın bölgede hareket kapasitesini arttırmaktaydı. Bu askeri üs bölgede yaşayan Ermeniler
için Türkiye’ye karşı kendilerine sağlanan güvenlikten öte bölgenin ciddi bir geçim kaynağı
görevini de görmekteydi.
1.1.2. Samtshe-Cavaheti

Bölgesinin Nüfusu

SSCB’nin dağılması ile Güney Kafkasya’da bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan
nüfusunun büyük bir oranda Ermenistan nüfusunun ise tamamı aynı etnik gruptan oluşmaktaydı.
Lakin Gürcistan için durum bir hayli farklıdır. 2002’de yapılan Gürcistan genel sayımına göre
Cavaheti bölgesinin nüfusu 95.280 kişidir ve bu nüfustan 90.373’ü Ermeni’dir. 1994 yılında
birleştirilen Samtshe-Cavaheti adını alan bölgenin 2002 yılında yapılan nüfus sayımına toplam
nüfusu 207.598 kişi iken bu nüfustan 113.347’si Ermeni’dir. Ermeniler Ahılkelek ve Ninotsminda
bölgelerinde yani Cavaheti’de ezici çoğunluğa sahiptir. 2014 Gürcistan Genel Nüfus Sayımı
belgesine bakılacak olursa Adigön 16.462, Aspinza 10.372, Ahılkelek 45.070, Ahıska 38.895,
Borcomi 25.212, Ninotsminda 24.491 nüfusa sahipken Samtshe-Cavaheti için toplam nüfus
160.504 bin olarak görülmektedir. 11 2015 yılı verilerine göre geçtiğimiz yıl 2.268 doğum
gerçekleşirken bölge nüfusundan 2.086 kişi hayatını kaybetmiştir.12 Gürcistan genelinde görülen
oranlar bölge için de geçerlidir.
1.1.3. Samtshe-Cavaheti Bölgesinin Ekonomik Durumu
Cavaheti nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan Ermenilerin bölgedeki ana geçim
kaynağı tarım ve Borcomi bölgesindeki turizm oluşturmaktadır. Ahılkelek’te bulunan ve
Gürcülere devredilen Rus askeri üssü uzun bir süre bölge halkı için gelir kaynağı sağlamıştır.
Ermeniler Gürcü dilini öğrenme konusundaki isteksizlikleri bilinmektedir. Ekonomik ve sosyal
alanda ise Tiflis ile olan uzaklık ve benzeri sebeplerden dolayı etnik olarak da soy bağı bulunan
Ermenistan ile yakın ilişkiler içerisindedir.13 Bölge SSCB döneminden beri sıkı yaptırımlara
maruz kalmış ve izole bir yapıya sahip olmuştur.14 Günümüzde bozuk ulaşım yolları, zayıf
demiryolu ağı ve altyapısı ticari ve ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Bunun yanı sıra ülkenin
anadiline hakim olmayan bu toplum ekonomik ve kültürel entegrasyondan geri kalmaktadır.
Samtshe-Cavaheti’nin mevcut izolasyonu ve altyapısının eksikliğinin arkasında coğrafi konumu
önemli bir faktördür.15 Gürcistan’ın bu bölgesindeki yaygın yoksulluk ve sosyal güvensizlik,
yolsuzluk düzeyinin yüksekliği ve organize suç, büyük ölçekli yasadışı depolama ve ateşli silah
bulundurma ve ulusal güvenlik mekanizmalarının zayıflığı Ermeni nüfusun hakimiyetinden

Gürcistan Ulusal İstatistik Ofisi Resmi İnternet Sitesi, “2014 Genel Sayımı Sonuçları”,
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng (Erişim Tarihi: 25.01.2016).
12 Gürcistan Ulusal İstatistik Ofisi Resmi İnternet Sitesi, “Bölgelere Göre Demografik Göstergeler Tablosu”,
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng (Erişim Tarihi: 25.01.2016).
13 Geniş bilgi için bakınız: Hasan Kanbolat, “Kafkasya’da Cevaheti (Gürcistan) ile Krasnodar (Rusya) Ermenilerinin
Jeopolitiği ve Özerklik Arayışları”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Ankara 2001.
14 Cevahati’nin mevcut izolasyonu ve etki altyapısının eksikliğinin arkasında coğrafi konumu önemli bir faktördür.
Gürcistan’ın bu bölgesindeki yaygın yoksulluk ve sosyal güvensizlik, yolsuzluk düzeyinin yüksekliği ve organize suç,
büyük ölçekli yasadışı depolama ve ateşli silah bulundurma ve ulusal güvenlik mekanizmalarının zayıflığı Ermeni
nüfusun hakimiyetinden kaynaklanıyor. 9 Bunların yanı sıra bölge halkı için en büyük gelir kaynağı olan
Ahılkelek’deki 62. Tümen Rus üssünün kaldırılması durumu burada yaşayan Ermeni halkı tarafından işsizliği ve
sefaleti beraberinde getireceği gerekçesiyle yoğun bir direniş söz konusu olmuştur.
15 Hedving Lohm, a.g.e., s. 5.
11
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kaynaklanıyor.16 Bunların yanı sıra bölge halkı için en büyük gelir kaynağı olan Ahılkelek’deki
62. Tümen Rus üssünün kaldırılması durumu burada yaşayan Ermeni halkı tarafından işsizliği ve
sefaleti beraberinde getireceği gerekçesiyle yoğun bir direniş söz konusu olmuştur. Bölgede
güvenlik dışında ciddi bir gelir kaynağı olan askeri üssün Gürcülere devredilmesi sonrasında
bölge halkından birçok kişi işsiz kalırken askeri üs ile bağlantılı gelirlerinden de oldular.
Kötüleşen ekonomik koşullar, düzensiz elektrik malzemeleri ve Rus askeri üssünün
çekilmesi üzerine artan spekülasyonlar kamu protestolarının yeni bir dalgası oldu.17 Bu bölgede
zaman zaman ayaklanmalar meydana gelmekte ve otonomi istekleri dile getirilmektedir. 2008
Rusya-Gürcistan Savaşından sonra bölgenin önemi artmış ve Cavaheti Rusya için Abhazya ve
Osetya gibi Gürcistan’a karşı bir baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Rusya’nın Gürcistan’da
istikrarsızlık yaratabilmek için kullandığı Cavaheti, gelecekte Dağlık Karabağ gibi bir problem
olarak Gürcistan’ın karşısına çıkarılabilir. Birçok yönden, Cavaheti Ermenileri hem Dağlık
Karabağ’da yaşayan Ermenilere benzemektedir.18 Eduard Şevardnadze önderliği sırasında
Gürcistan devleti Kvemo Kartli ve Cevahati’deki vatandaşların çıkardığı günlük olaylara
doğrudan müdahale etmemiştir.19 2003 yılından bu yana Gürcistan yönetimi bölge nabzını
düşürebilmek adına çeşitli reformlar yapmış, Gürcistan Ermenilerine birtakım sosyal ve kültürel
haklar tanınmıştır. Bölge ulaşım alt yapısı iyileştirilmeye çalışılmış, ekonomik kalkınma
çalışmalarında bulunulmuş, elektrik sorunu daha iyi bir düzeye getirilmiştir. Bunların yanında
anadilde eğitim hakkı gibi kültürel haklar tanınmıştır. Böylece bölgeye Ermenistan desteğinin
akışının önü açılmış ve Ermenistan’dan eğitim kitapları, elektrik ve malzemeleri gönderilmesine
engel olunmamıştır. Ayrıca Gürcü para birimi kullanımı dayatması da ortadan kaldırılmış, Ermeni
ve Rus para birimlerinin kullanılmasına müsaade edilmiştir. Gürcistan Larisi nadiren
kullanılmakta, genellikle Rus Rublesi ve Ermeni Dramı kullanılmaktadır.20
1.2. Samtshe-Cavaheti Bölgesinde Dış Faktörler
1.2.1. Rusya Federasyonu’nun Samtshe-Cavaheti Politikası
Bilindiği üzere gerek Çarlık dönemi gerek Sovyet gerekse günümüz Rusya Federasyonu
dönemi için Kafkasya fevkalade öneme sahip olmuştur. X. yüzyıldan beri bilindiği üzere sıcak
denizlere inme politikası çerçevesinde Kafkasya’ya büyük bir çoğunluğu hüsran ile bitse de
sayısız akınlar düzenlemekten geri durmayan Ruslar bölgede etkin bir şekilde iletişim içinde
olabileceği, gerekli durumlarda kendi çıkarlarını bölgede koruyabileceği topluluklarla işbirliğini
hedeflemiştir. Böylelikle bölgede günümüzde bile emareleri açıkça görülen Ermeniler ile
işbirliğine gidilmiştir. Toprak bütünlüğünü korumakta sıkıntı yaşayan Gürcü Krallıkları 1783
tarihli Georgiyevsk Anlaşması ile bir anlamda Rus Çarlığının koruması altına girmiştir.21 Rusların
Gürcü Krallığına son verip işgal ettikleri 1801 yılına kadar korumakla yükümlü oldukları
16 Archil Gegeshidze, “Tollarance

in Georgia: Religius and Ethnic Aspects”, CA&CC Press AB, http://www.ca-c.org/cg/2006/journal_eng/c-g-1/16.gegeshizeen.shtml (Erişim Tarihi: 24.11.2015)
17 Archil Gegeshidze, a.g.e. s 15.
18 Svante Cornell, “Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective”, Cambridge
University Press World Politics, Vol. 54, No. 2, Cambridge 2002, 245- 276, p.269.
19 Jonathan Wheatley, “The Integration of National Minorities in the Samtskhe-Javakheti and Kvemo Kartli provinces
of Georgia, Five Years into the Presidency of Mikheil Saakashvili”, ECMI Working Paper # 44, Centre for Minority
Issues, Germany 2009, p.10.
20
David S. Siroky, Understanding Secessionist Conflict in the South Caucasus, 2009, p.7
http://ssrn.com/abstract=1467331UNDERSTANDINGSECESSIONISTCONFLICTmINHESOUTHCAUCASUSDA
VIDS.SIROKY (Erişim Tarihi: 24.03.2016).
21 İsmail Bey Zardabli, The History Of Azerbaijan: From Ancient Times to The Present Day, Rossendale Books,
London 2014, p. 359.
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topraklara saldıran İranlılara kayıtsız kalmıştır. İlki 1804 olmak üzere 1864 yılına kadar çıkan
bütün ayaklanmalar Ruslar tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Ermeniler gerek askeri
istihbarat ve kılavuzluk görevini yerine getirmiş gerek oluşturulan gruplarla Gürcülere karşı
Ruslarla savaşarak bölgede Rus işgaline destek vermiştir. 1813 tarihli mektupta Rus
Kuvvetlerinin Komutanı Rtişçev, İmparator I. Aleksandr’a “hayatlarını Rusların yolunda feda
eden” Ermeni milletinin ödüllendirilmesini gerektiği düşüncesini paylaşmıştır.22 Bu durum
Ermeniler ile Gürcüler arasında sorunlara sebep olurken günümüze kadar gelen iki toplum
arasındaki güvensizliğin temelini oluşturmuştur.23 1864 yılına kadar Gürcistan’ın büyük bir kısmı
işgal edilmiştir. Lakin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile güneybatı Gürcistan’ında Rusların eline
geçmesi ile bölge Rus egemenliği ile tanışmıştır. Birçok alanda değişimler görülmüştür lakin en
önemlisi bölgenin demografik yapısındaki yaşanan değişimlerdir.24 1829 tarihli Edirne Anlaşması
ile tarihi Meshetya toprakları Rusların hakimiyetine bırakılmış ve bölgeden Müslüman halkının
göçü başlamıştır. Bilinen ismi ile 93 harbinden (1877-1878) sonra bu daha da hızlanmış ve
bölgeye farklı coğrafyalardan Ruslarla işbirliği yapmış olan Ermenilerin yerleştirilmesi bu
demografik yapının bozulmasına sebep olmuştur.25
Bölgede yayılan Rus egemenliği ile birlikte Ermenilerin nüfusunda da orantılı bir artış
gözlemlenmiştir. Bunun iki önemli sebebi bulunmaktadır. Birinci Ermeniler Rusların bölgede
yayılması ve kalıcı olabilmesi için önemli bir araç olarak görülmesi ile birlikte bölge halklarından
farklı bir statü ile değerlendirilmesidir. Bu amaç uğrunda ayrıcalıklı konuma sahip olan ve
özellikle himaye edilen Ermeniler ile ilgili Güney Kafkasya Genel Valisi olan Vorontsov
Daşkov’un Çar II. Nikolay’a yazdığı mektuptaki “Kafkasya’da Türklerle olan ilişkilerimizin
tarihi boyunca, Rus siyaseti Büyük Petro döneminden bu yana, savaşlarda yanımızda yer alan
Ermenilere karşı dostane tutum takınmak doğrultusunda olmuştur....askerî müdahalelerimize
kolaylıkla sahne olabilecek bölgelerde yaşayan halkların dostça duygularını köreltmek yerine
desteklemeliyiz” ifadesi oldukça önemlidir.26 İkinci faktör ise XIX. yüzyıl ile gelen üretim
anlayışındaki değişikliklerdir. Feodal üretim ilişkileri yerini kapitalist üretim şekline bırakması
ile Gürcü aristokratlar gücünü yitirmiş ve Ermenilerin nüfuzu altına girmiştir.27 Tarihsel olarak
ticaretle uğraşan Ermeniler çeşitli dönemlerde Gürcü şehirlerine yerleştirilmişler ve bölgenin
ticari hayatında önemli konumlar elde etmişlerdir.28 Kafkas savaşları devam ederken Rus
ordusuna erzak satmakta, İran’la şeker ve pamuklu ürünler ticareti yapmakta, daha sonra Tiflis’te
sahip oldukları pamuk, deri ve tütün endüstrilerinden ve nihayet, bankacılıktan yararlanarak
sermayelerini geliştirdiler.29 Böylelikle günümüze kadar devam eden ve Rusların Güney
Gürcistan Valisi Rtişçev’in Rus Çarı I Aleksandr’a yazdığı mektupta: “Majestelerinizin yüksek himayesiyle
Ermenilere yardım yapıyoruz… Onlar (Ermeniler) hayatlarını ve varlıklarını esirgemiyorlardı. Bizim askerlerle birlikte
karşı tarafın mahvedilmesi için çaba gösteriyorlardı. Devletin Ermenilere teşekkür etmesi gerekiyor. Ermeniler,
isyancıların ne zaman hareket edeceğini, mevzilerinin nerede olduğunu önceden belirliyor ve bize haber veriyorlardı”
bunu açıkça belirtmektedir; Şota Tatvadze ve Otar Tatvadze, Somhebi Sakartveloşi (Gürcistan’daki Ermeniler), s. 38.
23 Kamil Ağacan, “Ermenistan-Gürcistan İlişkileri”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 19, Ankara 2005, s. 1.
24 Akdes Nimet Kurat (1970), Türkiye ve Rusya, Baskı 1, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1970.
25 Şota LomsadzeYujnaya Gruziya (Samtshe-Cavaheti) s Seredinı XVIII Veka po Pyatidesyatıe Godı XIX Veka
[XVIII Yüzyılın Ortalarından XIX Yüzyılın Ellili Yıllarına Kadar Güney Gürcistan (Samsthe-Cavaheti)], s. 344-349;
Şahbaz Şamıoğlu, Borçalı’da Etnik Prosesler ve Milletlerarası Münasebetler: XIX-XX Esrler, Azerbaycan Bilimler
Akademisi Milli Münasebetler Enstitüsü, Azerbaycan Yayınevi, Bakü, 1997, s.41.
26 Tadeusz Swietochowski, Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycan’ı 1905-1920, Bağlam Yayınları,
İstanbul, 1988, s.71.
27 Firuz Kazemzadeh, “The Struggle For Transcaucasia (1917-1921)”, New York: Philosophical Library, New
York1951, s.11.
28 Kemal Beydilli, “1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Göçürülen Ermeniler”, Türk Tarih
Kurumu, Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 17, Ankara 1988, s. 370.
29 Anaide Ter Minassian, Ermeni Devrimci Hareketi’nde Milliyetçilik ve Sosyalizm: 1887-1912, çev. Mete Tuncay,
22
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Kafkasya’daki egemen konumuna bölgeden ciddi bir desek ve dayanak noktasını oluşturan
Ermeni-Rus ilişkileri güç kazanmıştır. Bu karşılıklı ilişkiler Sovyetler Birliği döneminde
güçlenmiş ve günümüz Rusya Federasyonu’nun Kafkasya politikasının temel yapıtaşlarından
birini oluşturmaktadır.
Günümüzde Samtshe-Cavaheti’nin gerek coğrafi gerek siyasi ve ekonomik gerekse de
sosyolojik olarak Tiflis’ten izole olmuş durumu bölgesel bütünlüğünü korumakta güçlük çeken
Gürcistan için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Nitekim Kafkasya politikasını bölgedeki
dondurulmuş sorunlar ve onların çözümünde anahtar ülke görevini üslenmek üzerinden inşa
eden Rusya için bu Gürcistan üzerinde Osetya ve Abhazya gibi müdahale alanı oluşturmaktadır.
Rusya’da ve AB’de bulunan Ermeni diasporası, Ermenistan ve Cavaheti bölgesinde etkinliğini
sürdürmektedir. 30 Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
(TANAP), Kars Tiflis Bakü demiryolu ve benzeri projeler ile kendine hareket alanı açmaya
çalışan Gürcistan için 2008 savaşı ile başlayan Rusya ile gergin dönem ülke bütünlüğünü tehdit
etmektedir. Nitekim Batı ile entegrasyonu hedefleyen Tiflis yönetimi çeşitli platformlarda bunu
dile getirmektedir. Gürcistan’daki Ermeni diasporası ise “Gürcistan’ın NATO üyesi olursa
Türkiye’nin Gürcistan üzerindeki etkisi artacaktır ve Gürcistan Ermenileri için bağımsızlık
konusu gündeme getirilecektir” açıklaması Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün tehdit altında
olduğunu göstermektedir. 31 NATO’nun Rusya’nın “arka bahçesi” olarak gördüğü bölgelere
genişlemesi ciddi bir tehdit anlamına gelmektedir. Bunun önüne geçmek için ise bölgedeki
Ermeni faktörü ve bölgesel sorunlar Rusya için birer koz görevini görmektedir. 32
1.2.2.Ermenistan’ın Samtshe-Cavaheti Politikası
Ermenistan’ın günümüz Cavaheti politikasını anlamak için Ermenistan-Gürcistan ilişkileri
gözden geçirilmelidir. Zira tarihi arka plan bilinmeden günümüz Ermenistan’ın Cavaheti
politikasını okumak ve anlamak mümkün değildir.
1.2.2.1.Ermenistan-Gürcistan İlişkilerinin Tarihi Arka Planı
Erivan tarihçileri, siyasileri ve diaspora gücü ile Ermenilerin Kafkasya’nın yerlisi
olduklarını ispat etmeye çalışsa da Rus ve Gürcü kaynakları bunun aksini iddia etmektedir.33
Büyük İskender’in işgali döneminde Ermenilerin yaşadığı bölgeler Büyük Ermenistan ve Küçük
Ermenistan diye anılmış Büyük İskender’in Ahameniş İmparatorluğu’nu işgaliyle Ermenileri bir
il yönetimiyle kendine bağlamış ve bir anlamda ilk Ermeni bütünlüğünü sağlanmıştır. Büyük
İskender’in ölümü ile Ermenilerin yaşadığı bölgede sırasıyla Partlar, Araplar, Farslar ve Bizans
kendi egemenliğini kabul ettirmiştir.34 Farklı güçlerin saldırılarına ve istilalarına maruz kaldıkları
için farklı dönemlerde farklı bölgelere göç eden Ermenilerin XII yüzyıla kadar kendi devletleri
Basım 2, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s.45.
30 Ermenistan Dış Politikasının oluşum süreci ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Göktürk Tüysüzoğlu, “Farklı Dış
Politika Seçenekleri Bağlamında Ermenistan Dış Poioltikası’nın Değerlendirilmesi” (Ermeni Meselesi Özel Sayısı –
IV), Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, Sayı 63, Ankara 2014.
31“Türk’ler Gürcistan’ı Böler”, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Mart 2012.
32 Rus-Ermeni İlişkileri çerçevesinde Rusya’nın Güney Kafkasya politikası ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Marat
Valeyev, “Rusya’nın Güney Kafkasya Politikası Çerçevesinde Rusya-Ermenistan İlişkileri”, Ermeni Araştırmaları
Dergisi, Sayı 30, Ankara 2008.
33 Bu konuda geniş bilgi için bakınız: Vardan Aramoviç Parsamyan, Şmavon Rubenoviç Arutyunyan, Hay Joğovordi
Patmutyun, Luys Yayınevi, Erivan 1979; Vardan Aramoviç Parsamyan, İstoriya Armyanskogo Naroda (Ermeni
halkının tarihi), Hayastan Yanınevi, Erivan 1972; Şota Tatvadze ve Otar Tatvadze, Somhebi Sakartveloşi
(Gürcistan’daki Ermeniler); Vasili Livoviç Veliçkov, Каvkaz Russkoe Delo i Mejduplemennıe Voprosı (Kafkasya’da
Rus işi ve Uluslararası Meseleler), Petersburg 1904.
34 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul 1987, s. 42-71.

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

olmamıştır.35
Ermeniler farklı dönemlerde Kafkasya’ya göç etmiş yahut ettirilmişlerdir. Gürcü
kaynaklarına göre Ermenilerin Kafkasya’ya göçü üç dönemde olmuştur. Bunların ilki I-VI ve IX
yüzyılları, ikincisi XV ve XVIII yüzyılları, üçüncüsü ise XVIII yüzyılın sonlarından XX yüzyıla
kadar olan dönemi kapsamaktadır. İlk dönemde bölgeye göç eden Ermeniler ile ilgili Gürcü ve
Ermeni kaynaklarında net bir sayı belirtilmemektedir. Bilindiği üzere Selçuklu döneminde Tiflis
ve sınır bölgelerine göç eden Ermeniler farklı coğrafyalarda olduğu gibi burada da ticaretle
uğraşmaya devam etmişlerdir. Bu göçler Ermeni kolonilerinin zayıflamasına sebep olsa da ilk
Gürcü Ermeni ilişkilerinin temeli bu dönemde atılmıştır. IX. yüzyıl itibariyle göçler artmaya
başladıysa da XVIII. yüzyıl itibariyle göçler süreklilik arz etmeye başlamıştır. İkinci dönemde
artarak devam eden göçler sonucu Gürcistan topraklarında etkin konuma gelen Ermeniler ülkenin
ticari ve sosyal hayatını etkilemeye başlamışlardır. Nitekim Gürcü yöneticileri dağınık olan ve
ekonomik sıkıntılar yaşayan Gürcü şehir ve kasabalarına Ermenilerin yerleştirilmesini teşvik
etmiştir.36
Nadir Şah’ın Gürcistan üzerine seferinden sonra Ermenilerin bölgeye göçünde üçüncü
dönem başlamıştır. Gürcü kralı II Erekle savaş sonrasında boşalan şehir ve kasabaların tekrar
canlanması için bölgeye Ermenilerin yerleşmesine izin vermiştir. Böylelikle Ermeniler KtsiaBerduçi civarına Taşari, Abotsi, Tiflis, Gori, Baraleti, Saçheidzo-Aragveti ve Kutaisi’ye
yerleştirilmiştir.
I. Petro’nun Derbent Kalesi’ni işgali ile başlayan Kafkasya’nın istilası döneminde II.
Erekle Rusya ile görüşmelere başlamaya mecbur olmuştur.37 II. Erekle’nin I Petro ile anlaşmak
istediğini bilen Ermeniler 3 Mart 1783’de Rusya’ya Ermeni Piskoposu ve tüccarlarını yollayarak
Rusya’ya sadık olduklarını ve Gürcü egemenliğinden kurtulmak istediklerini bildirmiştir.38 Farklı
dönemlerde Arap, Pers, Selçuklu, Safevi ve diğer güçlerin saldırılarından Gürcistan topraklarına
sığınan Ermeniler Gürcülere ihanet etmiştir. Farklı bölgelerde siyasi ve ekonomik baskıya maruz
kalan Ermeniler Gürcistan topraklarına ayırt edilmeden, ayrıcalık görmeden yerleştirilmelerine
ve gerek ticari gerek sosyal hayatta önemli başarılar kazanmalarına rağmen Gürcülere ihanet
etmeleri ile ilgili Gürcü kaynaklarında birçok belgeye rastlamak mümkündür.39 İlginç olan ise
1436’da Ermeni tarihçisi olarak bilinen Hovanes’in kendi hatıralarında Gürcü halkının
Ermenilere yaptığı yardımlara istinaden yazdığı “Şükürler olsun ki Gürcüler bütün halka,
kadınlara, yaşlılara, çocuklara, erkeklere ekmek ve su veriyordu. Tanrı kris onlara (Gürcülere)
bu dünyada yüz defa rahmet etsin” bu ifadelerin üzerinden sadece üç yüzyıl geçmiştir.40
XIX yüzyılın başlarında Çarlık Rusya’nın Kafkasya seferi sırasında 1801’de Batı
Gürcistan, 1803’de Megrel, 1804’de İmereti ve Guriya işgal edildi.41 Gürcistan topraklarında
ilerleyen Rus işgaline Ermeni tüccar ve piskoposlarının önderliğinde Ermeni halkının yardımı
büyük olmuştur. Buna karşılık savaşta boşaltılmış olan bölgelere Osmanlı ve İran’dan başta
1080’de Rubenyan sülalesi tarafından kurulan Kilikya Çarlığı Haçlı seferlerinin başlamasından hemen önce
kurulmuş ve 1096-1099 yılları arasında Haçlı ordularına her türlü yardımı göstermişlerdir. Osmanlı’nın genişlemesiyle
bölge 1375’de fethedilir ve Kilikya Çarlığına son verilmiştir.
36 Şota Tatvadze ve Otar Tatvadze, Somhebi Sakartveloşi (Gürcistan’daki Ermeniler), s. 25.
37 Ziya Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, Azerbaycan Yayınevi, Bakü 1994, s. 502.
38 Şota Tatvadze ve Otar Tatvadze, a.g.e., s. 31.
39 1795’de Ağa Muhammet Şah Gacar’ın Tiflis’e seferi sırasında Ermenilerin bu orduya kılavuzluk ettikleri
bilinmektedir. Bölgeyi iyi bilen Ermeniler ve onların kılavuzluk destekleri II Erekli’nin yenilmesine sebep olmuştur.
Vasili Livoviç Veliçkov, a.g.e., s. 36.
40 Şota Tatvadze ve Otar Tatvadze, Somhebi Sakartveloşi (Gürcistan’daki Ermeniler), s. 26.
41 Vardan Aramoviç Parsamyan, a.g.e., s. 20.
35

CAVAHETİ BÖLGESİ VE AHISKA TÜRKLERİ • | • 561

olmak üzere farklı coğrafyalardan Ermeniler yerleştirilmiştir. Ekonomik ayrıcalıklar da kazanan
Ermenilerin bölgeye göçü 1828-1829 ve özellikle 1877-1878 (93 Harbi) Osmanlı Rus savaşından
sonra hız kazanmıştır. 1829 tarihli Edirne Anlaşmasına müteakip süreçte günümüzde SamtsheCavaheti olarak adlandırılan bölgenin Ruslara bırakılınca bölgeye Kars, Erzurum ve Beyazıt’tan
14.000 ve farklı bölgelerden toplam 30.000 Ermeni yerleştirilmiştir. Bölgeden göçe mecbur
bırakılan Türk ve Müslüman ahalinin farklı dönemlerde Anadolu’ya göç etmesi ve nihayetinde
SSCB yönetimince daha evvel bahsedilen 1944 sürgünü ile birlikte bölgeyi Müslüman ve Türk
unsurundan arındırmak istenmiştir. Bu sebepten günümüzde Cavaheti bölgesinde farklı
mezheplere sahip olsalar da etnik olarak aynı kökten gelen Ermeniler çoğunluğu
oluşturmaktadır. 42
1.2.2.2.Ermenistan-Gürcistan İlişkilisinde Cavaheti Sorunu
SSCB’nin dağılmasıyla 9 Nisan 1991’de Gürcistan ve akabinde 23 Eylül 1991’de
Ermenistan bağımsızlığını ilan etmiştir. Güney Kafkasya’da bağımsızlıkları için ummalı
çalışmalar yürüten Azerbaycan ve Gürcistan’a karşılık Ermeniler Moskova’dan kopmak yahut
bağımsızlığı için mücadele etmeyi uygun görmemiştir. Bu sebeptendir ki 9 Nisan 1989’da Tiflis’e
20 Ocak 1990’da Bakü’ye giren ve sivil halka karşı silah kullanan kızıl ordu Erivan’a müdahale
etmemiştir. Ermenistan’ın bu tutumunu açıklamak gerekirse öncelikle Ermenistan’ın
Azerbaycan’a (Dağlık Karabağ) ve Gürcistan’a (Cavaheti) topraklarına karşı izlediği politika
Moskova tarafından desteklenmekteydi. Bir diğer husus Güney Kafkasya’da bağımsızlık
mücadelesi vermeyen Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’ın aksine Moskova’dan hem
ekonomik hem siyasi destek almaktaydı ve bunu kaybetmeyi göze alamazdı (ülke ekonomisi
neredeyse bu desteklerle ayakta durduğu bilinmektedir). Bir diğer husus ise Ermenistan’ın tüm
alanlarda olduğu gibi enerji alanında da Moskova’ya bağımlı olduğu gerçeğidir.43 Bu bilinen
sebeplerden dolayı Ermenistan Güney Kafkasya’da Azerbaycan ve Gürcistan’a nazaran ciddi bir
bağımsızlık mücadelesi vermeden hedeflediği bölgelere ilişkin politikalar izlemiştir.44 Aynı anda
hem Gürcistan hem Azerbaycan ile savaşın imkansız olduğu dönemde Ermenistan Dağlık
Karabağ üzerinden Azerbaycan ile savaşa girmiş ve günümüze kadar gelen ve Azerbaycan’ın
Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilmiş sınırlarının %20’ini işgal etmiştir.45 Bu dönemde
Ermenistan Dağlık Karabağ sorununu ivedi bir şekilde kendi lehine çözüme kavuşturup Cavaheti
bölgesi üzerine yoğunlaşmayı hedeflemişse de Dağlık Karabağ dışında Azerbaycan topraklarının
da işgal edilmesi ve bunun Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaması üzerine Ermenistan
Cavaheti üzerindeki taleplerini geciktirmek durumunda kalmıştır. İlerleyen dönemde Cavaheti’ye
özerklik verilmesi, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısının iyileştirilmesi gibi konular Gürcistan
ve Ermenistan arasındaki görüşmelerin ana maddelerini oluşturmuştur.46
1.2.2.3. Gürcistan’da Faaliyet Gösteren Ermeni Örgütleri ve Faaliyetleri
Gürcistan-Ermenistan ilişkileri ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Kamil Ağacan, “Ermenistan-Gürcistan İlişkileri”,
Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 19, Ankara 2005.
43 Hatem Cabbarlı, ‘Bağımsızlık Sonrası Ermenistan’ın Enerji Politikası’, Stratejik Analiz Dergisi, Sayı: 26, Ankara
2002, s. 44–49.
44 Gerard Libardian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, İletişim Yayıncılık, Baskı 1, İstanbul 2001, s.22-23.
45 Gürcistan “Özgürlük” Partisi Başkanı Rezo Şavişvili, 1990’da yaptığı bir açıklamada “Ermeniler, eğer Dağlık
Karabağ konusunu üretmeselerdi, Gürcistan’daki Ermeni bölgesinin Ermenistan’a katılması talebinde bulunacaklardı”
değerlendirmesini yapmıştır; Kamil Ağacan, ‘Kardeş Devletler: Azerbaycan-Gürcistan İlişkileri’, 21. Yüzyıl Enstitüsü,
Ankara 2001, Cilt 7, Sayı 1, s. 326.
46 Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’ın Bölge Politikasında Gürcistan: Tarihi Süreçte Karşılıklı İlişkiler”, Ermeni
Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, Ankara 2002, s. 8-9.
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1988’de Azerbaycan’da Dağlık Karabağ Ermenilerinin ayaklanmaları ve bağımsızlık
çalışmaları Gürcistan’da yaşayan Ermenilerin de milli duygularının uyanmasına sebep olmuştur.
Gürcistan’da Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları Cavaheti bölgesinde örgütlenen Ermeniler
bölgede bağımsızlık çalışmalarını Cavah Halk Hareketi’ni kurarak başlatmıştır. Bu hareketin
öncelikli hedefi Cavaheti’ye (1994’e kadar Cavaheti yani Ahılkelek ve Ninotsminda ile Meshetya
yani Ahıska, Adigön, Aspinza ve Bogdanovka bölgeleri ayrı idi) özerlik kazandırarak ilerleyen
dönemde Ermenistan’a bağlanmasını sağlamak olmuştur. Bu hareket Ermenistan ve Gürcistan’da
yaşayan Ermeni milliyetçileri tarafından desteklenmiştir. 8 Ağustos 1990 tarihinde Taşnaksutyun
Partisi Ermenistan’da şubesini açtıktan sonra Cavah Halk Hareketi bu parti ile sıkı bağlar kurmuş
ve önemli ölçüde destek almıştır. Bölgede faaliyet gösteren Ermeni milliyetçi gruplarının adeta
Megali İdeası II. Tigran dönemindeki (MÖ 95-55) Ermenistan’ı kurmaktır.47
Cavah Halk Hareketi ile Tiflis, ilk kez hükümet temsilcilerinin silahlı bir grup Ermeni
milliyetçi tarafından Cavaheti’ye alınmadığı 1991’de karşı karşıya gelmiştir. Bunun üzerine
1994’de Cumhurbaşkanının 237 sayılı kararnamesi ile Gürcistan’da Ermenilerin çoğunlukta
olduğu Cavaheti ile Ahıska Adıgön Aspinza bölgeleri birleştirilerek Samtshe-Cavaheti vilayeti
kurulmuş oldu.48 Samtshe-Cavaheti Bölgesi Gürcistan’dan izole olmuş durumdadır. Gürcistan’ın
bölgedeki varlığı küçük bir sınır koruma grubu ile sınırlıdır ve bölgeye 1991’den beri Gürcü
askeri girememektedir. Bölge siyasi örgüt olan Cavak ve Virk’in aktif 10.000 üyesi ile Cavaheti
Ermenilerinin askeri örgütü olan ve çoğu Dağlık Karabağ savaşına katılmış Ermenilerden oluşan
Parvent’in silahlı üyeleri tarafından kontrol altında tutulmaktadır.49 2006’da boşaltılarak
Gürcistan’a devredilen Ahılkelek’teki 62. Rus askeri üssü bölgenin ekonomik hayatında olduğu
gibi siyasi ve politik dengelerinde de kendini hissettirmiştir. Gürcistan’a ve özellikle Türkiye’ye
karşı kendilerine dayanak noktası olarak gördükleri bu üssün kapatılması bölgede yaşayan Ermeni
halkın tepkisine sebep olmuştur. 50 Askeri üste Ermeni milliyetçi gruplarının askeri eğitimler
alarak gerekli silah ve mühimmat desteği aldığı bilinmektedir. 51
Cavah Halk Harekatı, Virk, Zang örgütleri ve Büyük Vatan Partisi gibi Gürcistan’da
faaliyet gösteren Ermeni grupları sözde Ermeni soykırımının Gürcistan tarafından tanıması için
faaliyette bulunmaktadırlar.52 Gürcistan’da faaliyet gösteren Ermeni örgütlerinin içinde Virk
diğerlerine göre daha radikal bir tutuma sahiptir. Parvent ise askeri bir örgüt olup bölgede 2006’ya

Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’ın Bölge Politikasında Gürcistan: Tarihi Süreçte Karşılıklı İlişkiler”, Ermeni
Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, Ankara 2002, s. 9.
48 Taşnaksutyun Gürcistan’daki, Ermeni Diasporası ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Hasan Kanbolat, “Kafkasya’da
Cevaheti (Gürcistan) ile Krasnodar (Rusya) Ermenilerinin Jeopolitiği ve Özerklik Arayışları”, Ermeni Araştırmaları
Dergisi, Sayı 2, Ankara 2001, s.17.
49 “Virk” kelimesi Ermenice’den çeviride Gürcüler anlamına gelmektedir.
50
Sinan Oğan, “ Rus-Gürcü Askeri Üs Pazarlığı ve Cavaheti Ermenileri”, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik
Araştırmalar Merkezi (TÜRKSAM),
http://www.hazar.org/newsdetail/haberler/tanap_in_onemi_avrupa_parlamentosu_nda_gundem_olusturdu_658.aspx
(Erişim Tarihi: 15.06.2015).
51Dağlık Karabağ Ermenilerinin Hankendi’de bulunan 366. Rus Motorize Birliğinin bölgede yaraşan Ermeniler için
Azerbaycan’a karşı bir güvenlik ve koruma yaratması durumu Gürcistan’daki Ermeniler için 2006’da boşaltılan ve
Gürcülere devredilen Ahılkelek’deki 62. Askeri üst ile aynı görevi görmektedir. Ayrıca Ahılkelek’deki askeri üs
personelinin kahir ekseriyeti Rus vatandaşı olan Ermenilerden oluşmaktaydı. Bu örneklerden yola çıkarak bölgede
Rusya’nın Ermenileri himaye ettiği söylenebilir. Detaylı bilgi için bakınız: Hatem Cabbarlı, “Ermenistan-Gürcistan
İlişkilerinin Düğüm Noktaları”, Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Merkezi, http://atsam.org.az/ermenistangurcistan-iliskilerinin-dugum-noktalari/?lang=tr (Erişim Tarihi: 16.09.2015).
52
Bununla ilgili Tiflis ile görüşmeler yapılmış hatta Gürcistan Parlamento Başkanı Nino Burcanadze’nin 2002’de
bölgeyi ziyaret ettiği sırada Ermeni temsilcilerin Sözde Ermeni soykırımını kabul edilmesi hususunda bir istekte
bulunması üzerine “Ermenistan ve Türkiye arasında görüşüldüğünü ve sonucu beklemenin daha uygundur” şekilde
açıklamada bulunmuştur.
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kadar faaliyet gösteren 62. Rus askeri üssü tarafından silahlandırılmıştır. Nitekim üssün
kapatılması üzerine Gürcistan ve Rusya tarafından imzalanan anlaşmaya göre askeri üssün
kapatılmasından sonra bölgedeki askeri mühimmatın büyük bir kısmı Ermenistan’a gönderilirken
bir kısmı da Parvent’e verilmiştir. Bölgenin özerk bir yapıya kavuşması için sivil bir çalışmalar
yürüttüğünü ifade eden Gürcistan Ermenileri oluşturulan askeri yapılarla bunun aksi yönde
hareket etmektedir. Gürcistan’ın Ermenistan sınırındaki denetim eksikliği Abhazya ve Güney
Osetya sorunun devam etmesi ve özellikle bölgede egemenliğini kaybetmek istemeyen Rusya
Ermenileri cesaretlendirmektedir. 53
Günümüzde Cavaheti nüfusunun yaklaşık olarak %95’i Samtshe-Cavaheti’nin ise %52’si
Ermeni’dir.54 Bu farklı mezheplere bağlı olsalar da Hıristiyan Ermeniler Erivan ile sıkı ilişkiler
içinde olup bölge diasporanın aktif çalışmaları sonucu Tiflis için bir baskı unsurudur.55 Bölgede
ekonomik, sosyal ve kültürel konularda çalışmalar yürüten Erivan Tiflis’in tepkisini çekmemek
için siyasi alanda yapılan çalışmaların sınırlı çerçevede gerçekleştirmektedir. Ahalinin büyük bir
kısmının Ermeni olması, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü korumakta güçlük çekmesi, bölgedeki
Rus etkisi göz önünde bulundurulacak olursa Ermenistan’ın Dağlık Karabağ sorununun
çözülmesine (demokratik yahut askeri yolla) müteakip süreçte bu bölge ile ilgili çalışmalar
yürüteceği açıktır. Nitekim Gürcistan’daki Ermeni Diasporasının yapmış olduğu açıklamada
Gürcistan’ın NATO üyeliği sonucunda Cavaheti bölgesinin bağımsızlığnı ilan edeceği Ermeni
STK’larca duyurulmuştur. 2014’de Kırım referandum ile Rusya’ya tarafından ilhak edildiğini göz
önünde bulunduracak olursak benzeri bir durumun Gürcistan ve dünya üzerinde güçlü diaspora
gücüne sahip Ermenistan özelinde Cavaheti bölgesi için tekrarlanabileceği düşüncesi güç
kazanmaktadır.
Öte yandan Cavaheti’deki durum Dağlık Karabağ’daki duruma benzemektedir. Nitekim
1988’deki Ermenilerin başlatmış oldukları çalışmalara göz atılacak olursa günümüzde
Cavaheti’de yaşanan durumla benzerlik gösterecek şekilde önce ekonomik ve sosyolojik sorunlar
gündeme getirilmeye başlamış ve müteakip süreçte Azerbaycan’ın hak ve özgürlüklerini ihlal
ettiği gerekçesiyle kendi silahlı birliklerini oluşturmuşlardı. Gürcistan’ın yakın tarihte yaşanan
Dağlık Karabağ örneğinden gerekli ders çıkarmadığı görülmektedir. 56 Tiflis bölgedeki
Ermenilerin onayı olmadan rutin görevlerini dahi yerine getiremezken Cumhurbaşkanlığında
Samtshe-Cavaheti’ye atanan birçok vali bölgeye kabul edilmemiş ve baskılar sonucu görevden
alınmıştır. Ermenilerin çalışmaları sonucu bölge Gürcistan’ın siyasi yönetiminden çıkmaktadır
nitekim bu yakın dönemde Gürcistan için önemli bir sorun teşkil edecektir.57
Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Giya Baramidze yaptığı bir açıklamada
Rusya’nın Cavaheti Ermenilerini desteklediğini açıkça ifade etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Tatul Akopyan, “
Сепаратистское Движение на Юге Грузии Угрожает Территориальной Целостности Государства” (Güney
Gürcistan’daki
Ayrılıkçı
Hareket
Devletin
Toprak
Bütünlüğünü
Tehdit
Ediyor),
http://www.azg.am/_RU/20020504/2002050402.shtml (Erişim Tarihi: 08.04.2015).
54
Gürcistan
Ulusal
İstatistik
Ofisi
Resmi
İnternet
Sitesi,
“2014
Sayımı
Sonuçları”,
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng, (Erişim Tarihi: 14.06.2015).
55 Gürcistan’daki, Ermeni Diasporası ile ilgili detaylı bilgi için bakınız : Hasan Kanbolat, “Kafkasya’da Cavaheti
(Gürcistan) ile Krasnodar (Rusya) Ermenilerinin Jeopolitiği ve Özerklik Arayışları”, Ermeni Araştırmaları Dergisi,
Sayı 2, Ankara 2001, s.15.
56 Gürcistan’daki bölgesel sorunlar ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Timuçin Kodaman ve Adem Ali Eren, “Gürcistan
Ulus İnşa Çabaları Önünde Bir Engel: Cavaheti Erminleri”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 5,
Sayı 2, Antalya 2013, s. 67-75.
57
Ermenistan ve Gürcistan arasındaki diğer önemli sorunlar ise azınlıklar, Gürcü ve Ermeni kiliseleri sorunudur. Bu
aldana geniş bilgi için bakınız: Mehmet Çanlı, “Ermenistan ve Gürcistan Arasındaki İlişkiler”, Kendi Resmi Blog
Sitesi, http://mehmetcanli1966.blogspot.com.tr/2015/01/ermenistan-ve-gurcistan-arasindaki.html (Erişim Tarihi
17.06.2015).
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1.2.3. Türkiye’nin Samtshe-Cavaheti ve Bölge Politikası
Türkiye Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP),
Kars Tiflis Bakü demiryolu ve benzeri projeler ile işbirliğini geliştirdiği Gürcistan’ın toprak
bütünlüğünün korunması yönünde politikalar izlemektedir. SSCB döneminde Gürcistan’dan
sürgün edilmiş Ahıska Türkleri ve dolayısıyla Samtshe-Cavaheti bölgesi ile ilgili çalışma yürüten
DATÜB başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, vakıf ve dernekler Ahıska Türklerinin
anavatanları olan Ahıska’ya dönmeleri ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.58
Günümüzde Ahıska Türklerinin vatana dönüş çalışmaları çerçevesinde önemli görevler
üstlenen DATÜB Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının görüşüne dayanan İçişleri
Bakanlığının 12.05.2015 Tarihli ve 1974 Sayılı yazısı üzerine, 3335 Sayılı Uluslararası nitelikteki
teşekküllerin kurulması hakkında kanunun 1’inci Maddesine göre, Bakanlar Kurulunca
24.05.2010 Tarihinde Kurulmasına karar verilmiştir. Uluslararası platforma dünyanın çeşitli
yerlerinde yaşayan Ahıska Türklerini ve Ahıska Türklerinin kurmuş oldukları sivil toplum
kuruluşlarını desteklemeyi hedef edinen DATÜB Ahıska Türklerinin anavatanları olan Ahıska’ya
dönmeleri ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte birçok projeye imza atmıştır.59
Türkiye sorunun çözümüne taraf olmakla birlikte sivil toplum kuruluşları ve Bakanlıklar
çerçevesinde gerekli desteği sunmaktadır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) bölgenin ekonomik olarak kalkındırılması, bölgedeki tarihi eserlerin restorasyonu çeşitli
bölgelerde bulunan Ahıska Türklerini desteklemektedir.60 Bölgesel sorunun çözümüne doğal
müdahil olan Türkiye Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün korunması ile birlikte sorunun yapılan
anlaşmalar ve alınan kararların uygulanmasına istinaden çözümüne destek vermektedir. Türkiye
tarafından desteklenen DATÜB uluslararası arenada sorunun çözümü ile ilgili aktif bir çalışma
yürütmektedir.61
1.2.4. ABD, Ermenistan ve Samtshe-Cavaheti Politikası
ABD ve Ermenistan’ın iki devlet olarak ilk resmi temasları Soğuk Savaşın bilmesi ve
SSCB’nin dağılması ile Ermenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ile başlamıştır. Ermenistan her
ne kadar ekonomik olarak dünya sıralamasında alt sıralarda olsa da sahip olduğu diaspora gücü
göz önünde bulundurulacak olursa önemini korumaktadır. Nitekim ABD’nin sahip olduğu
yapının lobicilik ve oy pazarlıklarına açık olması, ABD’de 500.000’i aşkın mevcudu olan Ermeni
diasporası ve bu yapının tek bir kitle halinde hareket ettiği düşünülecek olursa günümüze kadar
Ermeni diasporasının ABD’de etkinliği anlaşılabilecektir. Nitekim bu kitle ABD’nin büyük
kentlerinde (Los Angeles, New York, New Jersey, Boston ve b.) yerleşmiş olmaları ve oldukça
zengin, toplum nezdinde saygı duyulan kişilerden oluşması diasporanın etkin bir biçimde
faaliyetler yürütmesine olanak sağlamaktadır. ABD tarafından Ermenistan’a yapılan yatırımların
2 milyar doları aşmış olması yine bu diasporanın etkin çalışması sonucudur.62 ABD’nin
İbrahim Hasanoğlu, “Ahıska Türklerinin Geri Dönüş Sorunu ve Gürcistan’ın Yükümlülükleri”, Uluslararası
Stratejik Araştırmalar Kurumu Dergisi, Cilt 10, Sayı 20, Ankara 2015, s. 75-105.
59
DATÜB ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi için bakınız: DATÜB Resmi İnternet Sitesi:
http://www.datub.eu/kurumsal.html#baskan (Erişim Tarihi: 8.05.2016).
60TİKA
Resmi
Sitesi,
“Ahıska
Türklerine
TİKA’dan
Destek”,
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/ahiska_turklerine_tikadan_destek-2767 (Erişim Tarihi 15.07.2015);
TİKA
Resmi
Sitesi,
“Ahıska
Türkleri
70
Yıl
Sonra
Vatanlarında”,
http://www.tika.gov.tr/tr/haber/ahiska_turkleri_70_yil_sonra_vatanlarinda-19269 (Erişim Tarihi 15.07.2015).
61
DATÜB Resmi İnternet Sitesi, “DATÜB Avrupa Konseyi’ndeki çalışmalarına hız verdi”,
http://www.datub.eu/datub-avrupa-konseyindeki-calismalarina-hiz-verdi-74.html (Erişim Tarihi: 15.05.2016).
62 ABD SSCB’nin dağılmasıyla oluşan yeni devletlere finansal destek vermiştir. Lakin Azerbaycan ABD’de bulunan
Ermeni diasporasının aktif çalışmaları sonucu bu finansal destekten yararlanamamıştır.
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Ermenistan’a destek vermesinin başlıca sebebi ABD’de bulunan Ermeni diasporasıdır. Ayrıca
Amerika Ermeni Asamblesi (Armenian Assembly of America-AAA) ve Amerika Ermeni Ulusal
Komitesi (Armenian National Committee of America-ANCA) ve benzeri kurumsal yapılar ile
birlikte Ermeniler kimlik taleplerini dillendirmekte, siyasal varlık ve birliklerinin güçlendirerek
anavatanları ile olan bağlarını güçlendirmekte ve böylelikle ABD’nin bölge ile ilgili politikasını
büyük oranda etkilemektedir.63
ABD Ermenistan’ın her alanda Rusya’ya karşı olan bağımlığının ortadan kalkması için batı
ile eklemlenmiş olan Azerbaycan ve Türkiye ile olan sorunlarını çözülmesini hedeflemektedir.
Nitekim batı ile sıkı bağlar kurmayı hedefleyen ve bu anlamda kararlı adımlar atan Gürcistan ile
Ermenistan arasında yaşanan Cavaheti Sorunun ortadan kaldırılması için çalışmalar
yürütmektedir. Nitekim iflasın eşiğinde olan Ermenistan ekonomisi Türkiye ve Azerbaycan’ın
bölgesel projelerde Ermenistan’ı egale ederek Gürcistan üzerinden çalışmaları yürütmeleri
ABD’nin bölgeye yaklaşımını etkilemektedir. Türkiye ile sınırların açılması ve Ermenistan’ın
içinde bulunduğu darboğazdan çıkabilmesi için bölgesel sorunların çözüme kavuşması
gerekmektedir. ABD Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve İran arasında sıkışıp kalan ve 4
komşusundan 3’ü ile sorunlar (Türkiye ile sözde Ermeni soykırımı, Azerbaycan ile Dağlık
Karabağ ve Gürcistan ile Cavaheti sorunu) yaşayan Ermenistan’ın İran ile ekonomi, ulaştırma ve
enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. 64
Gürcistan’ın batı ile entegrasyonunu istemeyen Rusya bunu Ermenistan ve Gürcistan’da
bulunan Ermeni diasporasını baskı unsuru olarak kullanarak kendisine “arka bahçe” olarak
gördüğü ve hinterlandı olan bölgelerin Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde birleşmesini
hedeflemektedir. 65 Nitekim Avrasya Ekonomik Birliği ABD ve AB’ne karşı seçenek olacaktır,
Rusya için ise kullanılabileceği ve ihtiyacı olan “yumuşak güç” görevini görecek olan bu birliğin
kurulması hayati önem taşımaktadır. Öte yandan ABD’nin SSCB sonrası kurulan ülkeler için
Güney Kafkasya özelinde hedeflediği Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin ekonomik alanda
işbirliğini öngören projelerle bir araya getirilmesini hedeflemektedir. Bu işbirliği ortaklığına
bölgesel sorunların çözüme kavuşturulması ile Ermenistan’ın da bölgesel projelerde yer alması
ve Rusya’ya karşı olan bağımlılığının azaltılması sağlanacaktır. ile Rusya’nın bölgedeki
etkinliğinin azaltılması düşüncesi için kurulması hedeflenen Avrasya Ekonomik Birliği bir tehdit
oluşturmaktadır.
ABD’nin Ermenistan ve Gürcistan arasında yaşanan Cavaheti sorununa yaklaşımı ABD ve
AB için önemli olan Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik politikalar izlemeyi
hedeflemektedir. Nitekim Hazar enerji kaynaklarının dünya piyasasına sürülebilmesi için
Gürcistan’ın üstlendiği transit ülke olma görevi oldukça önemlidir. Öte tandan NATO ve AB gibi
yapılarla entegrasyonu hedefleyen Gürcistan bölgede Avro-Atlantik işbirliğinin temsilcileri
konumunda olan Türkiye ve Azerbaycan ile işbirliği ve ortaklık kurmuştur. Rusya Gürcistan’ın
batı ile entegrasyonuna engel olmaya çalışmaktadır. Bu sebepten Dağlık Karabağ sorununda
Azerbaycan’a olduğu gibi Cavaheti sorunu üzerinde de Gürcistan baskı altında tutulmaya

“Total Ancestry Reported”, American Fact Finder,
http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_10_1YR_B04003&prodTyp
e=table, (Erişim tarihi: 22.09.2015).
64 “Iran, Armenia Agree to Implement Energy, Transportation Projects”, History of Truth, 19 Eylül 2011.
http://www.historyoftruth.com/new/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=119&id=10170, (Erişim
tarihi: 20 Eylül 2014).
65 Asef Zeynal, “Gürcistan’ın Ermeni Sorunu-1”, http://www.turkishny.com/news/gurcistannn-ermeni-sorunu1#.V0CRt5GLTDc (Erişim Tarihi 15.08.2015).
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çalışmaktadır.66 ABD’de Ermeni lobisi güçlü olmasına rağmen Cavaheti sorununa ABD’nin,
Gürcistan’ı destekler politikalar izlemektedir.
1.2.5. Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya Politikasında Gürcistan ve SamtsheCavaheti Politikası
Güney Kafkasya AB için kendi sistemsel etkinliğine entegre edilmesi gereken önemli bir
bölgedir. Bunun başlıca sebebi Hazar enerji kaynaklarının dünya pazarına çıkarılmasında transit
bölge olması ve Rusya’ya karşı olan enerji bağımlılığının azaltılması gerekliliğidir. Bölgenin
istikrarlı olması ile enerji arzının istikrarı arasında organik bir bağ bulunmaktadır. Bu sebepten
AB Güney Kafkasya’da istikrarı ve barışı sağlamayı hedeflemektedir.67 Rusya ve İran’ın
bölgedeki etkinliğinin azalması Güney Kafkasya cumhuriyetlerinin AB’nin temsil ettiği siyasal,
toplumsal ve ekonomik değerlere entegre olması ile mümkün olacağından AB ile bölge
ülkelerinin işbirliği ABD tarafından da desteklenmektedir.68 Nitekim Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol
Boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru hattı AB için enerji ithalinde Rusya’ya alternatif
oluşturmaktadır. 69 Bu projelerle Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında kurumsallaştırılan
işbirliği ve ortaklık bölgende statükoyu getireceği gibi AB’nin Rusya’ya karşı olan enerji
bağımlılığını da azaltacaktır. Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu(BDT) ülkeleri ile ekonomik
ve siyasal dönüşüm süreçlerine teknik destek verilmesi için uygulamaya konulan Bağımsız
Devletler Topluluğu’na Teknik Yardım Programı (TACIS), bölgenin ulaştırma altyapısının
modernize edilmesi için uygulanan Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru Programı
(TRACECA), TRACECA ile aynı güzergahta petrol ve doğalgaz taşımacılığını öngören
Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı Projesi (INOGATE) AB’nin Kafkasya
politikası çerçevesinde değerlendirilmektedir.70
Güney Kafkasya Cumhuriyetleri olan Gürcistan bağımsızlık sonrası ABD ve AB ile
kurmuş olduğu ilişkileri ve jeostratejik önemiyle bölgesel işbirliği ve projelerinde kendine yer
bulmuştur. Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı, Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ve benzeri projeler için Gürcistan transit ülke olması sebebiyle
büyük öneme sahiptir.71
AB ve ABD ile kurulan ilişkiler ve bölgesel projelerdeki transit ülke olması sebebiyle AB
Gürcistan’ın toprak bütünlüğü sorunu yaşadığı Abhazya, Güney Osetya ve Cavaheti’de
Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik tutum sergilemektedir. Ermeni lobisinin
Avrupa ülkelerinde güçlü olmasına karşın AB’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığına alternatif
projeler için kilit ülke Gürcistan’ın desteklenmesi ve ülke ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi

Güney Kafkasya’da sorunların çözümsüzlüğünü kendi çıkarları için gerekli gören Rusya üç komşusu ile sorun
yaşayan Ermenistan’ın desteklenmesi ve yaşanan sorunların çözümlememesi ile bölgeye nüfuz edebilmeyi
hedeflemektedir. Bölgesel sorunların çözümü için kilit aktör olma görevi Rusya’nın bölgede ektin bir güç olmasının
yegane yolu olarak görülmektedir.
67 Jaroslaw Wisniewski, “EU Energy Diversification Policy and the Case of South Caucasus”, Political Perspectives,
Vol. 5, No. 2, Manchester 2011, pp. 58-79.
68 Göktürk Tüysüzoğlu, a.g.e., s. 13.
69 TANAP’ın kurulması için AB politik desteğin yanında finansal destekte sağladığı bilinmektedir. “TANAP’ın Önemi
Avrupa
Parlamentosu’nda
Gündem
Oluşturdu”,
Hazar
Strateji
Enstitüsü,
http://www.hazar.org/newsdetail/haberler/tanap_in_onemi_avrupa_parlamentosu_nda_gundem_olusturdu_658.aspx,
(Erişim tarihi: 25.10.2015).
70
Yelda Demirağ, “EU Policy Towards South Caucasus and Turkey”, Center For Strategic Research, Vol. 9, No. 4,
Ankara 2004, pp. 91-105.
71 Bağımsızlık sonrası Gürcistan-AB ilişkileri ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Sanem Özer, “Bağımsızlık Sonrası
Gürcistan - Avrupa Birliği İlişkileri”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4, Sayı 15, Antalya 2007, s.109-148.
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gerekmektedir.72
Cavaheti Sorun ve Çözüm Önerisi
2.1. Ahıska Türklerinin Anavatanlarına Dönüş Çalışmaları
SSCB’nin dağıldığı 1991 yılı Sovyetlerde yaşayan Türkler için büyük sorunları da
beraberinde getirmiştir. Sovyetlerin dağılması ile bağımsızlığını ilan eden birçok ülkeliye
dağılmış olan Türkler ekonomik sorunların yanında politik kaosun getirdiği sorunlarla mücadele
etmiştir. Farklı ülkelerde kalan bu milletin birbiri ile iletişiminde de sorunlar yaşanmaya
başlamıştır. Bu ve benzeri birçok sorunun çözüme kavuşması için Türklerin yaşadıkları
bölgelerden delegelerin seçilmesi kararlaştırılmıştır (1000 kişiye 1 delege). 20-21 Kasım 1992’de
Vatan Cemiyeti Moskova’da ilk resmi kurultayı gerçekleştirildi. Kurultaya beklendiği gibi 208
değil 176 delege katılmıştır (67 delege Rusya’dan, 56 delege Azerbaycan’dan, 34 delege
Kazakistan’dan, 10 delege Kırgızistan’dan ve 8 delege Özbekistan’dan katılmıştır).73 İlk
toplantıda eski SSCB ülkelerinde yaşayan Türklerin hak ve hürriyetlerinin korunması ile ilgili
kararlar alınmış ve topluluk başkanı olarak Yusuf Serverov seçilmiştir. 17 Ocak 1994’de Vatan
Cemiyeti adı ile topluluk Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve
resmiyet kazanmıştır.
SSCB’nin dağılması ile Ahıska ve civar bölgelerden sürgün edilen toplumun vatana dönüş
çalışmalarında çeşitli akımlar başlamıştır. Bunlardan bir diğeri de sürgün edilmiş Mesheti
Müslümanlarının vatana dönüşü ile ilgili çalışma yürüten “Kurtuluş” anlamına gelen “Kshna”
(Gürcüce: ხსნა) örgütüdür. Kurulan bu topluluk bölgeden sürgün edilen toplumun Gürcü kökenli
Müslümanlar oldukları tezini savunmaktadır.74 Kabardın-Balkar Cumhuriyetinin başkenti olan
Nalçik’te faaliyetlerini yürüten topluluk da Rusya Adalet Bakanlığı tarafından tanınmıştır. 24
Mart 1992’de “Kurtuluş” topluluğu Gürcistan’da Gürcü dilindeki çevirisi ile Kshna adı ile kabul
görmüş ve çalışmalarına resmi bir zeminde devam etmiştir. Gürcistan’ın desteklediği tez ile
Kshna topluluğunun görüşleri örtüşmektedir. Nitekim Gürcistan 1944’de Ahıska ve çevresinden
sürgün edilen ahalinin Türkçe konuşan Gürcülerden oluştuğunu ileri sürmektedir. 75 Kshna
topluluğuna vefat ettiği 1995 yılına kadar Halil Umarov (Gozalişvili) başkanlık etmiştir.
Sonrasında ile İsa Afşarov (Tavadze) başkanlığında faaliyetlerine devam eden topluluk 1999’da
merkezi Nalçik’ten Tiflis’e taşımıştır.76
Ahıska ve çevresinden sürgün edilen Türkler vatana dönüş çalışmaları yürütürken Sovyet
yönetimi ile oldukça dikkatli bir iletişim halinde olmalı ve radikal davranış ve tutumlardan
kaçınması gerekmiştir. Bu sebepten uluslararası örgütlerle ve hatta Türkiye ile iletişim
AB’nin Gürcistan’a olduğu gibi Gürcistan’ın da AB’ye Rusya’nın nüfuzu altına girmemek ve Karabağ örneğini
Cavaheti’de yaşamamak için ihtiyacı var. Yakın dönemde imzalanan ortaklık anlaşması ile ilgi detaylı bilgi için
bakınız:
Toğrul
İsmail,
“Gürcistan’ın
Avrupa
ile
Ortaklık
Tercihi”,
https://www.academiA.g.edu/5262364/G%C3%BCrcistan%C4%B1n_AB_%C4%B0le_Ortakl%C4%B1k_Tercihi_
(Erişim Tarihi: 17.06.2015).
73 Arif Yunusov, a.g.e., s. 85.
74 Kshna topluluğu ile ilgili detaylı bilgi için bakınız:
http://www.memo.ru/hr/discrim/meshi/Chapter8.htm (Erişim Tarihi: 25.12.2015).
75 Gürcistan’dan 1944’de sürgün edilmiş ve kabul edilmek için başvuru yapanların Gürcü soyadı alması ve millet
hanesine Gürcü yazılması gibi ön şartların koşulmasının arkasında yatan sebep budur. Yunus Zeyrek, “Sürgünün 66.
Yılında Ahıska Türkleri”, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), http://www.tasam.org/trTR/Icerik/4458/surgunun_66_yilinda_ahiska_turkleri, (Erişim Tarihi: 14.09.2015).
76
Kshna topluluğu ve çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Uça Bluaşvili, Slavnıe Sınovya Mesheti
(Meshetya’nın Asil Oğulları), (The book is published by the Samtskhe-Javakheti Regional Association “Tolerant”
“Tolerant” within the framework of the project “Protection of Meskhetian “ Repatriates Rights – Supporting Integration
in Georgia” funded by the European Union), Tiflis 2008.
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kurulmamıştır (kurulabilecek benzeri bağlantılar Sovyet yönetimi tarafından “casusluk” ve
“ihanet” suçlamalarına sebep olabilirdi). Bu tutum er ya da geç Sovyet yönetimi tarafından olumlu
olarak değerlendirilip sürgün edilen milletin anavatanlarına dönüşü için gerekli görülmüştür.
Lakin 1989’da SSCB yönetimi 45 yıllık sürgün hayatı yaşayan bu topluma beklediği vatana dönüş
çalışmalarının başlatılması yerine Fergana faciası ile cevap vermiştir. Öte yandan bu olaylar diğer
milletlere verilen gözdağı olarak da yorumlanmaktadır. İki yıl sonra 1991’de SSCB’nin dağılması
ile birçok ülkeye dağılmış olan bu milletin vatana dönüşü için Gürcistan’ın tutumunun önemli
olduğu görülmüştür.
Sovyetler Birliğinde pasif politika izleyen Vatan Cemiyeti bu tutum ile çözüme
varılamayacağını görerek daha aktif ve dikkat çekici bir eylem kararı almıştır. 9 Ağustos 1992’de
Rusya’ın Soçi şehrine bağlı Adler rayonunda toplanarak Abhazya üzerinden Gürcistan’a girerek
meseleye dikkat çekmeyi hedeflemişlerdir. Böylelikle anavatanlarına dönüş sorunu yaşayan
topluluk temsilcileri uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerek gerekli desteği almayı ve süreci
hızlandırmayı hedeflemiştir. Lakin Adler’e gelen resmi görevli olmayan Gürcü bir grup Zviad
Gamsakhurdia’nın yönetime gelmesi ile birlikte bu sorunu çözmek için gerekli çalışmaları
yapacağını bildirmiş ve toplanan kitle bu söze istinaden yürüyüş gerçekleştirilmemiştir. 77 Zorlu
ve tehlikeli yürüyüşün planlanması ve uygulanmaması Vatan Cemiyetine ve temsilcilerine yakın
vadede herhangi bir kazanı sağlamasa da Gürcistan yönetiminin tepkisini çekmiş ve yeni kurulan
devlet bunu potansiyel bir tehdit olarak algılamıştır.78 Kararsız davranan ve sorunu çözeceğini
taahhüt eden herkes ile işbirliği yapmayı hedefleyen Vatan Cemiyeti yönetimi böylelikle Gürcü
yönetiminin bunu kendilerine tehdit olarak algılamasından dolayı güvensizliğine sebep olmuştur.
Bu dönemde Kshna yöneticileri daha pasif bir politika izlemiştir. Nitekim radikal hiçbir
eylemde bulunmayan topluluk 1992-1994 yılları arasında Fergana olaylarından sonra
anavatanlarında yaşamak için (Meshetya’da olmasa da Gürcistan’ın farklı bölgelerinde) her şartı
kabul ederek Gürcistan’a başvuruda bulunan toplum sayesinde adını duyurmuştur. Dönemin
Kshna topluluğu başkanı Halil Umarov (Gozalişvili) yaptığı bir açıklamada çalışmalarının 40.000
kişi tarafından desteklendiğini öne sürmüştür.79 Aslında bu sayı Gürcistan’a başvuruda
bulunanların otomatik olarak Kshna üyesi olarak kaydetmişleri ile oluşmuştur. Birçok kaynakta
o dönemde yaşayan ve Gürcistan’dan sürgüne uğramış olan Türklerin %5’i tarafından Kshna
topluluğu desteklendiği vurgulanmaktadır. 80 1998’de Yason Hasanov (Varsknelidze) ile yapılan
bir röportajda Kshna topluluğunun üyeleri 1500 aile ve 7500 kişiden oluştuğunu açıklamıştır. Sayı
bilindiği üzere şişirilmiş ve Gürcistan’a vatandaşlık ve yerleşmek için başvuruda bulunanlarında
üye olarak kaydedilmesiyle oluştuğu bilinmektedir. 81
Gelişmeler sonucu Kshna ve Vatan Cemiyeti ilişkileri gergin bir döneme girmiştir. Kshna
için zor geçen bu sürecin bir başka sebebi ise Gürcistan yönetiminin tüm isteklerini kabul
etmelerine rağmen Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşleri ile ilgili sorunu çözmeye istekli
olmamalarıdır. Hatta 1989-1992 yılları arasında Zviad Gamsakhurdia yönetimin agresif
politikaları sebebiyle Gürcistan’da iki yıldan fazla kanunlara uygun bir şekilde yaşamış 200 kadar

77

Arif Yunusov, a.g.e., s.86.
İlerleyen dönemde bu tutumundan dolayı Vatan Cemiyeti ve temsil ettiği Türk toplumu Gürcü basınında “terörist”,
“Rus kuklaları”, “fundamentalist Müslümanlar” gibi çeşitli suçlamalara maruz kalmıştır.
79 Özgür Gürcistan Gazetesi (Tiflis), 13 Ocak 1993 ve 7 Eylül.
80
Aleksandr Osipov ve Olga Çerepova, Naruşenie Prav Vnujdennıh Migrantov i Etniçeskaya Diskriminasiya v
Krasnodaskom Krae Polojenie Meshetinskih Turok (Etnik Ayrımcılık ve Krasnodar’daki Zorunlu Göçmenlerin Hak
İhlali), Memorial Yayınevi, Moskova 1996.
81 Arif Yunusov’un Yason Hasanov (Varsknelidze) ile yaptığı röportajı , Arif Yunusov, a.g.e., s. 88.
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ailenin sınır dışı edilmesi bu gerginliğin zirve noktasıdır.82 Böylelikle 1 Ocak 1992’e gelindiğinde
Gürcistan’da resmi yollarla gelmiş ve yerleşmiş dört köyde (Ozurgeti’ye bağlı Nasakirali ve
Narudji köyleri, Khashuri’ye bağlı Samtredsk ve Shramuha köyleri) toplam 60 aile
kaydedilmiştir.83
Yaşananlar Kshna topluluğuna karşı olan güvenin yitirilmesine sebep olmuştur. Nitekim
halk nezdinde oluşan bu topluluğun Gürcistan yönetimine sürece demokratik zeminde
yürütüldüğünü görüntüsü vermek için gerekliliği ve anavatanlarına dönmek isteyen Meshet
Türklerinin bu toplulukla ilişkisinin olması zorunluluğu bu güvensizliği arttırmıştır. Bu sıkıntılı
süreç Kshna içinde farklı oluşumlara sebep olmuş ve “Союз Грузинских Репатриантов”
(Gürcistan’a dönmüş milletler birliği), “Фонд Лятифшах Бараташвили” (Letişfah Barataşvili
Fonu), “Молодёжный Союз Депортированных Месхов” (Sürgün edilmiş genç Meshetler
birliği) gibi yeni topluluklar kurulmuştur. Benzeri bölünmeler Gürcü akımının zayıflamasına
sebep olmuştur. Günümüzde Kshna topluluğunun BDT ülkelerinde ve Gürcistan’da etkisini
büyük oranda yitirmiştir.84
Vatan Cemiyeti’nin merkezi yönetimi bu dönemde eski SSCB ülkeleri üzerinde etkisinin
azalmasın rahatsızlık doğursa da bu dönemde cemiyetin Azerbaycan teşkilatlanması ilerleme
kaydetmekteydi. 85 Bunun sebebi eski SSCB ülkelerinde Gürcistan’dan sürgün edilen Ahıska
Türklerinin en rahat yaşadıkları ve yerli halkla (Azerbaycan Türkleri, Lezgiler, Tatarlar,
Karapapaklar ve d. Azerbaycan halkları ile) olan entegrasyon ile açıklanmaktadır. 13 Ekim
1993’de Goçali Letifov’un başkanlığında Vatan Cemiyeti Azerbaycan’da resmiyet kazanmış ve
ülke teşkilatı kurulmuştur. Ağustos 1994’de Nalçik’e taşınan cemiyet merkezinde 27 Ekim
1994’de 2. resmi Vatan Cemiyeti kurultayı düzenlenmiş ve bu kurultay sonucunda Halid
Taştanov başkanlığında “Ziyalılar” topluluğu kurulmuş ve cemiyete paralel bir çalışma planı
hazırlanmıştır. Aktif çalışmalar sonucu Mayıs 1996’da Vatan Cemiyeti Avrupa Hakları Federal
Birliğince (FUEN) Romanya’da düzenlenen 41 genel kongrede işbirliği ve çalışmaları için
üyeliğe kabul edilmiştir.86
Türk dilli ülkelerde yaşayan Ahıska Türkleri yaşadıkları bölgelerde etnik yahut sosyal
sorunlar yaşamamıştır ve Türkiye ile bağlantılar kurulmaya çalışmıştır. Azerbaycan’da etkin
faaliyet gösteren Vatan Cemiyeti6 Mart 1999’da Bakü’de 3. kurultayı düzenlemiştir (47’si
Azerbaycan’dan olmak üzere eski SSCB ülkelerinde yaşayan Ahıska Türklerini temsilen katılan
delegelerin katılımı ile toplam 470 delege). Kurultay’da tarihi millet bilincinin
oluşturulması(uyandırılması) hususu konuşulmuş ve SSCB’de kullanılan Meshet Türkü yerine
Ahıska Türkü kavramı benimsenmiştir. Nitekim cemiyetin adı Meshet Türkleri Vatan
Cemiyeti’nden Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti’ne değiştirilmiş ve topluluk başkanlığına Halid
Taştanov seçilmiştir. Bu kurultay sonrası uluslararası platformda daha aktif bir çalışma
yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
Vatan Cemiyeti tarafından 12-14 Mart 1997’de Moskova’da gerçekleştirilen 2. resmi
ziyarete 47 kişilik bir delege grubu (33 delege Rusya Federasyonu’ndan, 6 delege
Kshna topluluğunun görüşleri çerçevesinde Gürcistan’dan sürgün edilen toplumun vatana dönüşlerinde yaşadıkları
sıkıntılar ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Marat Barataşvili, Yusuf Serverov’un Vatan Cemiyeti’nin 2. Moskova
resmi ziyaretinde yapmış olduğu konuşma metni 12 Mart 1997.
83 Arif Yunusov, a.g.e., s. 88.
84 Arif Yunusov, a.g.e. s. 89.
85
Ahıska Türkleri ve vatana dönüş çabaları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Seyfettin Buntürk, Rus Türk
Mücadelesinde Ahıska Türkleri, Berikan Yayınevi, Ankara 2007.
86 Avrupa Hakları Federal Birliği (FUEN) ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: FUEN Resmi İnternet Sitesi,
https://www.fuen.org (Erişim Tarihi: 24.02.2016).
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Azerbaycan’dan, 3’er delege Ukrayna ve Kazakistan’dan) katılım göstermiştir. Kasım 1992’de
ilk resmi ziyarette 176 kişilik delege grubundan sayının 47’ye düşmesinin sebebi ise BDT
ülkelerinin ekonomik durumu ve zorlu dönem koşullarıdır. Kurultay sonucunda 30 yıllık pasif
mücadeleden sonuç alınmamasına karşın aktif bir çalışma temposunun benimsenmesi gerektiği
belirtilmiştir. Kongrenin temel amacı sürgün edilen toplumun haklarının kazanılması ve
korunması oluşturmuştur. Ayrıca Gürcistan’ın bu sorunu çözüme kavuşturmak konusundaki
isteksizliği kurultayda ciddi bir tepkiye yol açmıştır.87 Kurultay Vatan Cemiyetinin ve sürgün
edilen toplumun fikirlerinde radikal değişiklikler olduğunu göstermiştir. Vatan Cemiyetinde
önemli görevler üstlenmiş Fuat Pepinov’un bir çalışmasında bu açıkça görülebilmektedir. 88
Yakın dönemde sorunun BDT sınırları içinde çözülemeyeceğine ve Gürcistan’a
dönemeyeceklerine kanaat getiren Ahıska Türkleri Türkiye’ye göç etmeye başlamıştır. Bu
düşünce 1989 Fergana’da yaşanan olaylardan sonra ve Moskova ziyareti esnasında istenen
kazanımın elde edilmemesi ile güç kazanmış. 1990’lı yılın ilk yarısında Moskova’nın isteksiz
tavrına karşın güç kazanan düşünce ile Kırgızistan’da Abuzer Tayfur liderliğinde “Osmanlı
Türkleri”, Kazakistan’da Muhammet İzzetoğlu önderliğinde “Anadolu” gibi topluluklar kurulmuş
ve benzeri çalışmalar Ukrayna ve Azerbaycan’da da yankı bulmuştur. Lakin bu dönemde en çok
yankı bulan çalışma Rusya Federasyonu’na bağlı Krasnodar vilayetinde Ekrem Bayraktarov’un
liderliğini yaptığı “Ümit” topluluğu olmuştur. Rusya Federasyonu tarafından da tanınan bu
kuruluş günümüzde sadece ismen varlığını sürdürmektedir.
Aynı dönemde Kırgızistan’da kurulmuş ve 1995 sonrasında aktif rol almış “As-Türk”
topluluğu Maksut İzzetin liderliğinde Türkiye ve Orta Asya arasında kopmuş olan bağları belirli
bir ölçüde yeniden kurmayı başarmıştır. As Türk topluluğu Bişkek’te 18 Kasım 1996’da 67
delegenin (13 delege Kırgızistan’dan, 12’şer delege Kazakistan ve Özbekistan’dan, 8 delege
Rusya Federasyonu’ndan, 6 delege Azerbaycan’dan ve 12 delege Türkiye’den) katılımı ile I.
Uluslararası Ahıska Türkleri Kurultayını gerçekleştirmiştir. Kurultay sonucunda Maksut İzzet
önderliğinde Uluslararası Ahıska Türkleri Federasyonu kurulmuştur.
Bu çalışmalar sonucu Ekim 1992’de Gürcistan Devlet ve Parlamento Başkanlığına seçilen
Şevardnadze, Gürcistan’daki sosyal ekonomik durumun Ahıskalıların vatanlarına dönmeleri için
yeterli olmadığını ifade etse de Aralık 1996’dan 2000 yılına kadar yaklaşık 5000 Ahıskalının
aşamalı olarak Gürcistan’a yerleşmesini öngören bir devlet programı kanunlaşmıştır. 89 Avrupa
Konseyine üyelik için başvuran Gürcistan’a Avrupa Konseyi kabulünden itibaren iki yıl içinde
Sovyet rejimi tarafından sınır dışı edilen Ahıskalı nüfusun, Gürcü uyruğuna girme hakkı dahil
olmak üzere, vatanlarına iadeleri ve entegrasyonlarına izin veren yasal çerçeveyi kabul etmesini;
yasanın kabulünden önce bu yasal çerçeve hakkında Avrupa Konseyi’ne danışmasını; Avrupa
Konseyi’ne girişinden itibaren üç yıl içinde vatana iade ve entegrasyon sürecini başlatmasını ve
Ahıskalı nüfusun vatana iade sürecini Konseye kabulünden itibaren 12 yıl içinde tamamlamasını
şart koşmuştur.90 2003-2004 Gül Devrimi ve sonrasında Mihail Saakaşvili liderliğinde Gürcistan
yönetimi çeşitli gerekçeler sunarak süreci geciktirmiştir.
İlerleyen süreçte Gürcistan

Fuad Pepinov Vatan Cemiyeti’nin 2. Moskova resmi ziyaretinde yapmış olduğu konuşma metni 12 Mart 1997.
Bir heyet tarafından hazırlanmıştır, Nasionalnıy Sostav Naseleniya SSSR. Po Dannım Vsesoyuznoy Perepisi
Naseleniya 1989 g., (SSCB 1989 etnik kökenlere göre kapsamlı genel sayım raporları), Moskova 1991, s. 6, 13-15,
22,32,92,102,118,126.
89
Mahmut Niyazi Sezgin ve Kamil Ağacan, “Dünden Bugüne Ahıska Türkleri Sorunu”, ASAM Yayınları, Ankara,
2003, s. 15.
90 Coşkun Topal, “Güney Kafkasya’da İstikrar ve Ahıskalıların Vatana Dönüş Sorunu”, Turkish Studies Dergisi, Cilt
3, Sayı 7, Ankara 2008, s. 628.
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Parlamentosu 2007 yılında “Eski Sovyetler Birliği Tarafından 20. Yüzyılın 40’lı Yıllarında
Gürcistan’dan Zorla Göçe Tabi Tutulan Şahısların Geri Dönüşü Hakkında Gürcistan
Cumhuriyeti’nin 5261-PC Sayılı Kanunu” kabul etmiştir.91 Ayrıca Avrupa Konseyi
Parlamentosu, 2004 yılında hazırladığı “Rusya Federasyonu ve bazı Bağımsız Devletler
Topluluğu’ndan Yerinden Edilen, Sürülen ve Göçmen Durumuna Düşen İnsanların Sorunları”
başlıklı genel raporda, Ahıska Türklerine de yer vermiştir.92
Günümüzde hala Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüşleri hususunda Gürcistan
yönetiminin çeşitli bahaneler öne sürerek gecikmelere sebep olduğu bilinmektedir. Buna karşın
eski SSCB’nin farklı bölgelerine dağıtılmış Ahıska Türkleri Türkiye’ye göç etmekte ve
yerleşmektedir. 1989’da Fergana olaylarından sonra gündeme gelen Ahıska Türkleriyle Turgut
Özal da ilgilenmiş ve onların Türkiye’ye iskanı için çaba göstermiştir. Böylelikle 2 Temmuz 1992
tarihli ve 3835 Sayılı “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanı Kanunu” kabul
edilmiştir.93 Bu kanunun maddelerine istinaden Türkiye’ye göç edecek Ahıska Türkleri ile hangi
kurumların ilgileneceği, kendilerine ödenecek ödeneklerin miktarı, vergiden muaf tutulma,
göçmenlerin üretici duruma getirilmesi vb. gibi maddeler belirtilmiştir. Bu kanun kapsamında
başta Bursa olmak üzere, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli gibi şehirlere 50
binden fazla Ahıska Türkü göç etmiştir.94
Günümüzde Ahıska Türklerinin vatana dönüşleri ile ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca
yapılan çalışmalar DATÜB çatısı altında organize edilmeye başlandı. 2010 yılından itibaren gerek
Avrupa Parlamentosu’nda gerek Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerde sorunun
çözümü ve Gürcistan’ın ön şartsız bu toplumu kabul etmesi yönünde çalışmalar sürdürmektedir.
Türkiye’nin de aktif desteğini alan DATÜB Avrupa Konseyine 1999’da üyelik başvurusunda
bulunan Gürcistan’ın kabul için önkoşul olarak kabul ettiği Ahıska Türklerinin vatana dönüşleri
ile ilgili çalışmaların 9 yıllık süre içerisinde tamamlaması hususunda temaslar sağlamaktadır.95
Bu sürenin geçmiş olmasına rağmen Gürcistan’ın gerekli çalışmaları tamamlamaması ve sürecin
uzaması sebebiyle Ahıska Türklerinin kendi imkanları ile Türkiye’ye göçleri devam etmektedir.
Ülke sınırları dışında mağdur durumda kalan Ahıska Türklerinin vatana dönüşleri için Ankara
gerekli çalışmaları yürütmektedir. 96
3 defa sürgüne uğramış olan Ahıska Türklerine (1944 Ahıska/Gürcistan, 1989
Fergana/Özbekistan ve 2004 Krasnodar/Rusya) iadeli itibar edilerek Gürcistan’a dönüşleri için
yasal bir zemin oluşturulması, Türkiye sınırları dışında kalan Ahıska Türklerinin bulundukları
Hasan Kanbolat, “Ahıska Türklerinin Gürcistan’a Geri Dönüş Sorunu Çözülüyor mu?”, Avrupa Stratejik Araştırma
Merkezi, s. 21; http://www.asam.org.tr/temp/temp447.pdf. (Erişim Tarihi: 20.11.2015) ; Yunus Zeyrek, “Gürcistan’ın
Sürgündeki Ahıska Türkleriyle İlgili Çıkardığı Kanun Üzerine Düşünceler”, 11. Türk Dünyası Kurultayı / 17-19 Kasım
2007-Bakü, http://www.ahiska.org.tr/ (Erişim Tarihi 16.02.2016)
92
Coşkun Topal, a.g.e., s.628.
93 Resmi Gazete, 11 Temmuz 1992.
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc075/kanuntbmmc075/kanuntbmmc07
503835.pdf (Erişim Tarihi 15.06.2015).
94 Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göçü ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Mete Alım, Serkan Doğanay ve Oğuz Şimşek,
“Ülkemize Yönelik Göçlere Bir Örnek: Ahıska Türkleri”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 15, Erzurum 2006; Rehman
Seferov ve Ayhan Akış, “Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin Yaşadıkları Coğrafyaya Göçlerle Birlikte
Genel Bir Bakış”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 24, s. 393-411, Konya 2004.
95 Detaylı bilgi için bakınız: Akif Kütükçü, “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Ahıska Türklerinin Anavatanlarına
Dönüş Sorunu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 271-284, Konya 2005.
96 Ukrayna’da devam eden savaş Ahıska Türkleri için tehlike oluştururken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatı ve DATÜB’ün organizasyonu ile Ahıska Türklerinden 677 aile Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde TOKİ tarafından
inşa edilen konutlara yerleştirildi. Detaylı bilgi için bakınız: “DATÜB’ün Başarılı Çalışmaları Sonucunda Ahıska
Türklerinin Vatan Hasreti Erzincan’da Son Buldu”, http://www.datub.eu/datubun-basarili-calismalari-sonucundaahiska-turklerinin-vatan-hasreti-erzincanda-son-buldu-45.html, (Erişim Tarihi: 08.05.2016).
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bölgelerde hak ve hürriyetlerinin korunması ile yaşam standartlarının yükseltilmesi, uluslararası
platformlarda güçlü olan ve her meselede karşımıza çıkan Ermeni diasporasına karşın Türk
diasporasının oluşturulması ve işlevsel hale getirilmesi DATÜB’ün çalışmalarına örnek teşkil
etmektedir.97
Gürcistan toprak bütünlüğünü korumakta güçlük çektiği bilinmektedir nitekim Cavaheti
bölgesinde yaşayan Ermeniler ile ilgili sorun yaşanmaktadır. Ermenistan ve Ermeni diasporası
Cavaheti sorununu Gürcistan’a bir baskı unsuru olarak kullanmaktadır. Günümüzde Ahıska
Türklerinin vatanlarına dönüşleri ile ilgili çalışmalarda Tiflis’in isteksiz davranmasının arkasında
duran görünür sebepler yaşanmış olan Rus-Gürcü savaşı, savaşın getirmiş olduğu ekonomik
bunalım, yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri, bölgeden 125-130 bin kişi çıkarılmasına karşı
günümüzde sürgün edilen Ahıska Türklerinin toplam nüfusu 700 binden fazla olması ve bölgenin
bu nüfusa yeterli yaşam (ekonomik) koşullarını sağlayamayacak olması ve benzeri sebeplerdir.
Aslında Tiflis bölgede Ermenistan’a bağlanmak için çalışmalar yürüten Cavaheti Ermeni
lobisinin yanı sıra bölgeye yerleşecek Ahıska Türkerlerinin ileride Türkiye ile birleşerek bölgenin
Gürcistan’dan koparılabileceği endişesini de taşımaktadır. Lakin 1921 Moskova Anlaşması
gereği günümüzde Gürcistan ülke sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin doğrudan söz sahibi
olduğu Acara bölgesinde günümüze kadar göstermiş olduğu tutum ile Abhazya, Güney Osetya ve
Cavaheti sorunlarında Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin Türkiye’nin tutumu
aynıdır. Ayrıca 70 yıldan fazla vatanlarından ayrı kalmış ve 3 defa sürgüne uğramış Ahıska
Türklerinin günümüze kadar radikal bir eylemde bulunmayıp soruna demokratik çözüm arayışları
bu ütopik düşüncenin yersiz olduğu söylenebilir.98
2.2. Ahıska Türklerinin Ahıska’ya Yerleşmesi ve Cevaheti Sorununun Çözümüne
Katkısı
Öncelikle 1944 yılında Gürcistan’dan herhangi bir sebep gösterilmeksizin sürgüne
gönderilen bu topluma hak ve hürriyetleri iade edilmelidir. Bölge uzun asırlar boyunca çeşitli
Türk kavimlerine ev sahipliği yapmıştır.99 Bölgede gerek Osmanlı dönemindeki 250 yıllık dönem
gerekse de milattan önce Saka ve İskitlere kadar dayanan süreçte bölgede yaşamış olan Türk
toplumunun 1944 sürgünü ile bölgeden tamamen çıkarılmıştır.100 Çarlık Rusya ve devamında
SSCB’nin uyguladığı politikalar sonucu bölgeden zorla çıkarılan Müslüman nüfus günümüzde
çok farklı coğrafyalara dağılmış durumdadır. 101 Ekonomik, siyasi-politik, eğitim ve sosyal haklar
gibi birçok konuda sıkıntı yaşayan bu halk anavatanlarına dönmesi politik ve tarihi zorunluluktan
öte vicdani bir durumdur. Boşaltılan bu bölgelere büyük oranda Ermenilerin ve bir kısım
Gürcülerin yerleştirilmesi günümüze kadar devam eden sorunlara sebep olmuştur. Gürcistan
Avrupa Parlamentosuna taahhüt ettiği gibi batı ile entegrasyon için önkoşul olan Ahıska
Türklerinin anavatanlarına dönmesi için yasal zeminin oluşturarak hiçbir önkoşul ileri
1944 ve 1989 olayları birer sürgün niteliği taşıdığı gibi 2004’de Rusya’nın Krasnodar şehrinde yaşananlar da aynı
kategoride değerlendirilmelidir.
98 DATÜB Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar ile yapılan röportajdan alınmıştır.
99 Nikolay Yakovleviç Marr, La Langue Georgienne, Paris 1931.
100 1915 yılında Osmanlı’da yaşayan Ermenilerin yine Osmanlıya bağlı farklı bir bölgeye göç ettirilmesi olayları
günümüzde Ermeni diasporası tarafından sözde “Ermeni soykırımı” olarak nitelendiriliyor ve uluslararası arenada
Türkiye’ye karşı baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. 1915 olayları soykırım olarak nitelendirilecekse Ahıska ve
çevresinden 1944 yılında yaşananlarda soykırım olarak ele alınması gerekmektedir. Nitekim 1944’de yaşananlar daha
zor koşullarla 1915’dekilere nazaran çok daha yaşanmıştır. 1944 olayları 1989’da ve 2004’de de devam etmiştir. Hasan
Celal Güzel, “Kırım ve Ahıska Türklerinin Soykırımı”, Sabah Gazetesi, 22 Mayıs 2013.
101 Detaylı bilgi için bakınız; Arif Yunusov Мeshetinskie Tyurki: Dvajdı Deportirovannıy Narod (Mesheti Türkleri:
İki Defa Sürgün Olan Millet), Bakü: Açık Toplum Enstitüsü, 2000.
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sürmeksizin bu toplumun 70 yıldan fazla bir süredir yaşadığı sıkıntılara son vermek
durumundadır. Nitekim SSCB’nin dağılmış olması ile bu sorun için bir üst otoritenin olmaması,
Ahıska Türklerinin günümüzde ondan fazla ülkeye dağılmış olması, Gürcistan’ın içinde
bulunduğu durum ve sorunu çözmeye karşı olan tavrı sürecin uzamasına sebep olmaktadır.
Ahıska Türklerinin çıkarıldığı bölgeler günümüzde nüfusu çok düşük olan yerleşim
yerlerinden oluşmaktadır. Gürcistan’ın bu toplumu vatanlarına kabul etmesinin önündeki
bürokratik engelleri kaldırması ile bölgeye yerleşecek olan nüfusun yeterli yaşam standartlarına
sahip olabilmesi için bölgenin ekonomik olarak kalkındırılması gerekmektedir. Bölgenin TİKA,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY), DATÜB ve benzeri kuruluşların yanı sıra bakanlıkların desteği ile ekonomik
anlamda canlandırılması mümkündür. Nitekim Türkiye için sınırına yakın bölgede sürgüne
uğramış soydaşlarının anavatanlarına dönmesi önemli bir meseledir.
Duruma Tiflis’ten bakıldığı zaman Ahıska ve civarına yerleşecek olan bölgenin yerlileri
konumunda olan Ahıska Türkleri bölgede ekonomik kalkınmayı sağlayacağı gibi bir denge
unsuru görevini de göreceği düşünülmektedir. Nitekim Cavaheti Ermenileri her fırsatta ekonomik
durumun kötü olmasını Tiflis’e karşı bir baskı unsuru olarak dayatmaktadır. BTC’nin geçtiği
Ahıska ve çevresine bu toplumun dönmesi Ermenistan için kritik bir meseledir.102 Dağlık Karabağ
Ermenileri 1988’de başlattıkları ve bölgenin savaşa sürüklenerek Ermenistan tarafından işgale
uğradığı dönem ile Cavaheti’de günümüzde yaşanan durum benzerlikler içermektedir. Bilindiği
gibi Ermenistan SSCB’nin dağılmasına müteakip sınır komşusu olduğu 4 ülkenin 3’üne toprak
iddialarında bulunmaktadır. Bunlar Azerbaycan’da Dağlık Karabağ ve çevresi, Gürcistan’da
Cavaheti, Türkiye’de Ağrı ve çevresi iken geniş kapsamlı düşünülecek olursa Krasnodar ve
çevresinde yaşayan Ermeni nüfus ve çalışmaları da bu kapsamda ele alınabilir.103 Dağlık Karabağ
sorunu Gürcistan için bir ders niteliğinde örnektir. SSCB’nin dağılması ile Ermenistan hem
Dağlık Karabağ’da hem Cavaheti de aktif bir çalışma yürütemeyeceği için Dağlık Karabağ’a
odaklanmış ve Cavaheti bölgesi ile ilgili yapılacak çalışmaları ileri bir tarihe ertelemiştir. Nitekim
Dağlık Karabağ sorunu askeri yahut görüşmeler yolu ile çözüme kavuşması Ermenistan’ın
Cavaheti bölgesi ile ilgili çalışmalarını hızlandıracaktır.
Gürcistan toprak bütünlüğünü korumakta güçlük çeken bir ülkedir. Ermenistan ise
ekonomik olarak zayıf olmasına karşın diaspora gücü küçümsenmeyecek (özellikle Amerika,
Avrupa ve Rusya’da) bir ülke konumundadır. Bu ve benzeri hususlar göz önünde bulundurulacak
olursa Kırım’ın Mart 2014’de yapılan referandum sonucu Rusya’ya katılması durumu
Gürcistan’da Cavaheti bölgesinde yaşayan Ermeniler ve Ermenistan arasında yaşanabilecek bir
durumdur.104
Ahıska Türklerinin Gürcistan’a kabulü ve iskanı ile birlikte bölgede Tiflis’i destekleyen bir
kesim oluşacaktır. 3 defa sürgüne uğramış olan Ahıska Türklerinin yurtlarına dönmeleri Gürcistan
için Cavaheti sorunun çözülebileceği gibi bu toplumun yaşadıkları sorunların çözülmesi de sadece

BTC hattı proje aşamasındayken Ahılkelek bölgesinden geçecek şekilde tasarlanmıştır. Lakin Ahılkelek’de yaşayan
Ermenilerin bunu ileride Azerbaycan ve Türkiye’ye baskı unsuru olarak kullanabileceği durumu fark edilince
Azerbaycan görüşmelerden 6 ay kadar çekilmiş ve sonucunda hattın Borçalı-Ahıska üzerinden Ahılkelek ve bölgede
yaşayan Ermenileri ekarte ederek günümüzdeki güzergah belirlenmiştir.
103 Krasnodar Ermenileri ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Hasan Kanbolat, “Kafkasya’da Cavaheti (Gürcistan) ile
Krasnodar (Rusya) Ermenilerinin Jeopolitiği ve Özerklik Arayışları”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Ankara
2001.
104 Ahmet Ali Arslan, “Ahıska Türklerinin Amerika’ya Göçü: Amerika’nın Uyguladığı Bir Sosyal Mühendislik”,
Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu, Giresun, 14-15 Nisan 2014.
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yurtlarına geri dönmeleriyle mümkün olağı düşünülmektedir.105 Toprak bütünlüğünü korumakta
güçlük çeken Gürcistan için bu hayati önem taşımaktadır.106
Sonuç
Ahıska (Meshetya) bölgesinde bilindiği üzere Saka, Barsi, Hun, Meshetler, Bolgar,
Onugur, Sartigur, Ugur, Utigur, Kurtigur, Kıpçaklar ve diğer Türk kavimleri farklı dönemlerde
egemenlik kurmuşlardır. Nitekim Büyük İskender’in Gürcistan seferi sırasında bölgede güçlü bir
Bun-Türk direnciyle karşılaştığı bilinmektedir. Kıpçak Atabekler döneminde bölgedeki birlik
Osmanlı ve Anadolu Türklüğü ile sıkı bağlara sahip olmuştur. Bu dönem Türk varlığının bölgede
en güçlü dönemi olarak kabul edilmektedir. Bölgenin Osmanlı’ya bağlı geçirdiği 250 yılın
ardından 1829’da sonlanan bu dönem bölgede yaşayan Türk ve Müslüman nüfus için baskı,
asimilasyon, sürgün ve birçok sıkıntıyla dolu yeni bir dönemi beraberinde getirilmiştir. 1944
yılında Sovyetlerin uyguladığı sürgün ile bölgede Türk varlığı sona ermiştir.
Bölgenin demografik yapısındaki değişiklikler günümüze kadar devam eden farklı
sorunları beraberinde getirmiştir. Gürcistan bu dönemde temelleri atılan ve toprak bütünlüğünü
korumakta sıkıntı çektiği üç bölgesel sorundan biri olan Cavaheti için çözüm aramaktadır.
Cavaheti sorunu Ahılkelek’de yaşayan Ermenilerin komşu oldukları Ermenistan ile birleşme
eğiliminde olmalarından dolayı önemlidir. Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanma eğiliminde
olduğu ve 1988 yılında başlatılan çalışmalar ile Cavaheti’de günümüzde yaşanan durum benzerlik
göstermektedir. Ermenistan Dağlık Karabağ’da ve Cavaheti’de aynı dönemde çalışmalar
yürütemediği için Cavaheti ilerleyen döneme ertelemiştir. Dağlık Karabağ Ermenileri bölgenin
Bakü tarafından ekonomik, sosyal ve birçok alanda geride bırakıldığını öne sürerek self
determinasyon hakkını kullanmak istemiştir. Bu sorun günümüzde Azerbaycan topraklarının %20
Ermenistan tarafından işgal edilmesi ile sonuçlanmıştır. Azeryabcan örneğinde yaşanan Dağlık
Karabağ sorunu sulhen yahut cebren çözülmesine müteakip Gürcistan için Cavaheti bölgesinde
benzeri bir sorun yaşanacağı düşünülmektedir.
Kafkasya’ya 3 farklı dönemde yerleşen ve buranın yerlisi olmayan Ermeniler ilk iki
dönemde Gürcülerce desteklenmiş lakin son göç ve yerleştirme Rusların desteği ile
gerçekleşmiştir. Günümüzde farklı mezheplere sahip olan hatta farklı dilleri konuşabilen Cavaheti
Ermenileri bu özelliklerini göç ettikleri farklı bölgelere borçludurlar (Ahılkelek’de Türkçe
konuşan Osmanlı’dan göç eden Katolik Ermeniler gibi). 1829 Edirne Anlaşması ile başlayan
süreçte günümüze kadar Samtshe-Cavaheti bölgesinden 1 milyona yakın insan yerinden
edilmiştir. 1915 yılında Osmanlı’nın uyguladığı Ermeni tehciri günümüzde sözde Ermeni
soykırımı olarak lanse edilmekte ve Ermeni diasporasının güçlü olduğu ülkeler tarafından kabul
edilmektedir. Bu tehcire nazaran çok daha zor şartlarda sürgün edilen Ahıska Türkleri için 1944
yılında yaşananlar soykırım olarak ele alınmalıdır. Günümüzde farklı ülkelerde yaşayan ve 650700 bin nüfusa sahip olduğu tahmin edilen Ahıska Türkleri 70 yılı aşkın yaşadıkları sürgün
döneminde birçok sorunla karşılaşmış lakin yerleştikleri yerlerde izole bir şekilde yaşamaları
sebebiyle etnik kimliklerini ve dini inanışlarını büyük oranda korumayı başarmıştır.
SSCB’nin dağıldığı ve Gürcistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1990’lı yıllar bu topluluğun
vatana dönüş çalışmalarında bir kırılma noktası oluşturmuş ve sorunun çözümü için bir üst
otoritenin olmaması sürecin uzamasına sebep olmuştur. Günümüzde DATÜB aracılığı ile Ahıska
Türklerinin ve haklarının savunulması çalışması bir üst çatı altında birleştirilerek kurulmuş olan
105

Yaşar Kalafat ve Kamil Ağacan, a.g.e., s.185-195.
Güney Osetya Rusya’ya Katılmayı Sandığa Götürecek”, Hürriyet, 27 Mayıs 2016.
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bütün sivil toplum kuruluşları 2010 yılından günümüze kadar koordine edilmektedir. DATÜB’e
kadar aktif faaliyet göstermiş ve günümüzde de faaliyetlerine devam eden Vatan Cemiyeti’nin
önemli katkıları olmuştur. DATÜB gerek Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerde ve
anavatanları olan Gürcistan’da gerekse de uluslararası platformda bu toplumun sorunlarını
çözmekle görevli en üst temsil organı olmakla bir üst çatı oluşturmaktadır.
Gürcistan’ın büyük oranda egemenliğini kaybettiği Cavaheti bölgesinin normalleşmesi,
sorunun çözülmesi Ahıska Türklerinin anavatanları olan Ahıska ve çevresine yerleşmesi ile
mümkündür. Nitekim bölgede Gürcistan’ın bölge politikalarını destekleyecek, bölgenin
ekonomik ve sosyal olarak canlanmasını sağlayacak bu topluluğun vatana dönüşünü Gürcistan
Avrupa Parlamentosu’na üyelik şartı olarak kabul etmiştir. Gürcistan taahhütlerini yerine
getirmemektedir. Bu ise hem sürgüne uğrayan toplumun sorunlarının devam etmesine hem de
Gürcistan için Cavaheti probleminin çözümsüz kalmasına sebep olmaktadır.
Evrensel insan hakları değerleri çerçevesinde ele alınacak olursa Ahıska Türklerinin
yaşadıkları bölgeler ve buralarda maruz kaldıkları ciddi insan hakları ihlalleri uluslararası
toplumun meselesidir. Uluslararası örgütlerin bu soruna duyarlılık gösterip çözüme kavuşması
için gerekli çalışmaları yürütmesi gerekmektedir. Gürcistan Sovyetlerin dağılmasından sonra
Ahıska Türkleri ile ilgili yapmış olduğu yasal düzenlemeler ile bu topluma haklarının iade etmek
durumundadır. Gürcistan’ın “Yurda Dönüş Statüsü” verdiği insanlara dayattığı bürokratik
işlemler hem uzun sürmekte hem de zaten hakları olan topraklara dönmek isteyen insanlara karşı
uygulanan yıldırma politikasıdır. Gürcistan’ın 2007’de çıkardığı Yurda Dönüş Yasası’nın
vatandaşlık vermekten başka bir mekanizmasının olmaması, sorunu giderme hususunda yetersiz
kalması, getirdiği kısıtlamalar ve prosedürler ile Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşü
yavaşlatılmaktadır(engellenmektedir). Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üye Ülkeleri
İzleme Komisyonu Raportörü Boriss CILEVIČS’in en son 23 Ocak 2014 tarih ve 13392 sayılı
raporunda belirttiği gibi bu süreç normalleştirilmeli ve Ahıska Türklerinin anavatanlarına
dönüşleri kolaylaştırılmalıdır. Gürcistan’a vatana dönüş için yapılan başvurulara aile bireylerini
ayıracak şekilde geri dönüş statüsü verilebilmektedir. Bu evrensel bir insan hakkı olan “aile
birliğinin korunması” ilkesiyle tamamen zıttır ve gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir. Gürcistan’da çifte vatandaşlık mevzuata göre yasaklanmıştır. Lakin Devlet
Başkanı gerekli gördüğü kişilere bu hakkı tanıyabilmektedir. Ahıska Türklerine azından geçici
süre için bu hak tanınmalıdır. Kendi imkanları ile anavatanlarına dönmüş olan Ahıska Türklerinin
karşılaştıkları okul, sağlık, sigorta ve benzeri sorunlar yerel yöneticilerin inisiyatifi ile
çözülebilmektedir. Kendi imkanları ile dönüş yapanların hayatlarını zorlaştırıcı engellerin ortadan
kaldırılması gerekmektedir. Gürcistan’a anavatanlarına (Ahıska ve çevresine) yerleşen nüfus
oldukça azdır. Ahıska Türklerinden göründüğü gibi bölgede etnik çatışma unsuru teşkil etmediği
gibi bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına adaptasyonları da pozitif bir şekilde ilerlemektedir.
Gürcistan’a yerleşmek isteyen Ahıska Türkleri 18 Mart 2005 tarih ve 1428 sayılı “Sürgün Edilen
Ahıska Nüfusunun Durumu” başlıklı Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi kararında
belirtildiği “kendi bölgelerine dönme” ibaresine istinaden Ahıska ve çevresinde sürgün edildikleri
bölgelere yerleştirilmesi gerekmektedir. Gürcistan bu ibareyle çelişerek farklı bölgelere yerleşim
izni vermektedir. Bu tutum Ahıska Türklerine hak iadesi olarak görülemeyeceği gibi Gürcistan’ın
sorunu çözmekteki isteksizliğinin belirtisidir.
Bu çalışmada belirtildiği üzere Cavaheti sorunu ile Dağlık Karabağ sorunu temelde
birbirine benzemektir. Bölgedeki sorunun çözümü ancak Gürcistan’ın taahhüt ettiği gibi Ahıska
Türklerinin “kendi bölgelerine” dönmesiyle mümkün olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bu
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toplum bölgede denge unsuru görevini görecektir. Türkiye da açısından bakıldığında ise sınırının
yanı başına yerleşecek olan Türk topluluğu gelişmekte pozitif bir ivme gösteren TürkiyeGürcistan ilişkileri çerçevesinde destek bulacaktır. Bölgenin ekonomik olarak kalkındırılması her
iki ülkenin çıkarına olacağı gibi bölgede statükonun kurulması da buna bağlıdır.
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HAZİNEDÂR NUMAN BEY’İN MEDİNE-İ AHISKA VE OLTU
KASABASINDA VAKFEYLEDİĞİ EMLAK VE AKÂR VAKFİYESİ
THE TREASURER MR NUMAN’S DEVOTED REAL ESTATE AND REAL PROPERTY
IN THE MEDINE-I AHISKA AND THE OLTU TOWN
Ahmed NİYAZOV
Özet
Çıldır eyaletinin ferman-fermâsı Hacı Ahmet Paşa’nın (?-1759) hazinedârı Numan Bey İbn
Muhammed Bey ibn Osman Bey’in İstanbul’da akdedilen 26 sayfalık vakfiyesi hukuki ve tarihi bakımdan
Ahıska araştırmaları için kıymeti haiz bir belgedir. Osmanlıca ve Arapça içerikli bu vakfiye incelenirken
hazinedarın vakıflarına dair bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Numan Bey, Ahıska, Oltu, vakfiye,
Abstract
The regnant of the Childir province Haji Ahmet Pasha’s (?-1759) treasurer Mr Numan ibn Mr
Muhammed ibn Mr Osman’s 26-page concluded foundation is a vital document for Ahiska research from
the legal and historical point of view. While examining the foundation which contains Ottoman and Arabic
content were tried to form a frame concerning treausrer’s foundations.
Keywords: Mr. Numan, Ahiska, Oltu, foundation.

Giriş
Vakfiyeler, bazen “bir vakfın kurucusu tarafından düzenlenen vakfın işleyişiyle ilgili resmî
belgeyi” ifade ettiği gibi, bazen de “vakfedilen bir malın hangi hayır işlerinde kullanılacağını, ne
şekilde yönetileceğini gösteren senet” anlamında kullanılan bir terim olarak1 İslâm medeniyeti
tarihinde önemli bir yere sahip senet ve belgelerdir. Çünkü genel manada vakıf müesseseleri,
tarihi kaynak olması bakımından birçok alana ışık tutmaktadır. Bu açıdan Ahıska bölgesindeki
gerek vakıf müesseseleri gerek onlara ait vakfiyeler bölgenin özellikle tarihi ve hukuki
araştırmaları için önem arz eden husustur.
Ahıska’da vakıf müesseselerinin araştırılmasına kaynaklık eden eserlerin başında “Defteri Mufassal Livai Ahıska”2 tahrir defteri gelmektedir.3 Defter kayıtlarında XVI. asrın sonlarında
(1595) bölge vakıfları hakkında teferruatlı bilgilere ulaşmak mümkündür. Bölgenin Osmanlı’ya
ilhakından (1578) kısa bir süre sonra kayda geçen gerek Müslümanlarca faaliyeti sürdürülen
vakıfların gerekse de kilise vakıflarının tarihi araştırma konusu olmakla birlikte bölgenin zengin


Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bilim Dalı, ahniyazov@hotmail.com
Bkz: Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Vakfiye” Maddesi, 42/466.
2
Ahıska’da ilk tahrir defteri 1592 senesinde kayda alınmış “Defter-i İcmal-i Cedid-i Elviya-i Eyalet-i Çıldır”, bundan
üç sene sonra ise 1595 senesinde kayda alınan “Defter-i Mufassal Liva-i Ahıska” tahrir defteridir. (Bak: M. Fahrettin
Kırzıoğlu, Osmanlılar’ın Kafkas Ellerini Fethi 1451-1590, Ankara 1976, s 294-295.) Bunlar her ikisi devlet arşivlerinde
bulunmakla birlikte “Defter-i Mufassal Liva-i Ahıska” tahrir defteri Ankara Tapu Kadastro Arşivinde 130 sayı
numarası ile arşiv belgesi olarak muhafaza edilmektedir. Bu güne kadar Ahıska Mufassal Defteri’ni bizzat yazma
kaynağından sadece Gürcü Türkolog Sergey Cikiya (1898-1989) çalışmıştır. O, 1947 senesinde Gürcistan Cumhuriyeti
Ulum Akademisi Neşriyatında bu kitabı “Defteri Mufassal Vilayet-i Gürcistan” adı ile Tiflis’te Osmanlıca bastırmıştır.
(Bak: Sergey Cikiya, Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan, Tiflis 1947.) Hâlbuki defterin ismi Osmanlıca olup “ دفتر
 ”مفصل لواء اخسخه/ “Defter-i Mufassal Liva-i Ahısha” şeklindedir. (Bak: Ankara Tapu Kadastro Arşivi,
T.K.G.KK.TT.d.10, 58/130.) Konuya ilişkin tespitler daha önce de bilimsel çalışmalar muhtevasında söz konusu
olmuştur. (Bak: M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlı Fethinden Önceleri Ardahan, Çıldır, Posof Bölgesinin Türklüğü, Kars
İli Özel Sayısı: Çıldır Ardahan Hanak Posof, Ankara 1966, s 34-40; Ayrıca Bak: Y. Zeyrek, Posofun Çizgileri, Ankara
2004, s34-40; Ahmet Niyazov, Ahıska Mufassal Defteri, Bizim Ahıska Kültür Dergisi Yıl12, Sayı42, s.16-19.)
3 Bkz: Ahmed Niyazov, “Ahıska Mufassal Defterinde Ahıska Vakıfları”, “Gürcistan’da İslamiyetin Dünü Bu Günü
Yarını” Sempozyum bildirisi, İstanbul 2016.
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kültürel değerlerinin habercisidir. Bunun dışında farklı arşivlerde bulunan bölgenin farklı
dönemlerine ait vakfiyeleri de konu ile ilgili önemli kaynaklardandır. XVIII Asırda( 07 Şaban
1171/16 Nisan 1758) Medine-i Ahıska’ya ait Numan Bey vakfiyesi bunlardan biridir.
I. Vakfiye Hakkında
Tarihi seyri itibariyle daha çok XVII ve XVIII asırların uygulaması olarak ikinci tarifi konu
edinmiş bir vakfiye senedi de Hazînedâr Numan Beyin vakfiyesidir. Vakfiye, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı Vakf-ı Cedit Defterleri fonunda VAYS.VC
kodlu 23 sıra numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. Verilen bilgiler vakfiyenin yeni kayıt
bilgileridir. Onun eski kayıt numarası ise 2183’tür.
Vakıfların kuruluşu başlangıçta sözlü olarak yapılırdı. Daha sonra bazı aksaklıklar
yüzünden vakıf şartlarının yazılarak belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş, bu durum vakfiyelerin
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece vakfiyeler tesis edilen vakfın nasıl idare edileceği, nerelere
ne gibi harcamalar yapılacağı, kaç kişinin çalışacağı, bunlara ne kadar maaş ödeneceği,
harcamaların hangi gelirlerle karşılanacağı, vakıftan kimlerin ne şekilde faydalanacağı gibi
hususların vâkıf tarafından ayrıntılı biçimde belirlendiği belgeler haline gelmiştir. Numan Bey
vakfiyesi de tüm bunları ihtiva etmektedir.
Dili, türü ve içeriği düzenlendiği zamana ve yere göre farklılık göstermekle birlikte
vakfiyenin genellikle mukaddime, asıl metin ve hâtime kısımlarından oluştuğu görülmektedir.
Besmele ile başlayan mukaddimede Allah’a hamd ve peygambere övgüden sonra yüksek devlet
erkânından biri tarafından tasdik edilmiştir. XVIII. Asra ait olması hasebiyle daha çok Arapça ve
Farsça ibareler ve deyimlerle tezyin edilmiş Numan Bey vakfiyesi tertibatı ağır bir dil ve üslup
içermektedir. Yer yer bazı cümlelerin tamamının Arapça ve ya Farsça olduğu da kayda değerdir.
Her şeyden önce Numan Beyin (vâkıfın) adı ve unvanı uzun uzadıya zikredilerek dindarlığı
ve hayrata düşkünlüğü methedilmştir. Ardından gelen asıl metinde vakfedilen arazi ve diğer
gayrimenkullerin mahiyeti ve sınırları açık bir şekilde belirtilmiştir.
Vakfa tahsis edilen gelirler ve bunların işletilme biçimi izah edilmiş, daha sonra vakfın
yönetimi ve denetimi, bu işle görevli kimselere verilecek tahsisatın miktarı, bunların tayin ve
azilleri anlatılmıştır.
Vakfiyenin hâtimesinde ilgili âyet ve hadisler yazılarak vakfiyeyi bozmaya veya vâkıf
tarafından konulan şartları değiştirmeye teşebbüs edecek kimselere beddua edilmiştir.
Metnin sonuna da şahitlerin adları kaydedilmiştir. Adeten hükümdar ve devlet adamlarının
düzenlediği vakfiyelerde devrin pek çok tanınmış şahsiyetinin şahit olarak yazıldığı
görülmektedir. Bu vakfiyedeki şahitlerin de belli makam ve mevkilere sahip oldukları aşikardır.
Vakfiyeler ancak kadı tarafından tescil edilerek şer’î sicile geçirildikten sonra hukukî
geçerlilik kazanır. Vakfiyelerin arkasına yazılan bir menşurla vakfa tahsis edilen topraklardan
muayyen haracın alınması ve diğer örfî vergilerin talep edilmemesi emredilmiştir.
II. Vakfiye
Ashab-ı hayrattan sahib-i zuhal Numan Bey’in Ahıska ve Olti kasabalarında livachillah
vakf ve habs-u vücûhu hayrata şart eyledi ki bir kat’a vakfiyyesi bu dâ’îlerinin imzâ ve hatmınî
haviye olub fî kulli’l-vücûh mezmûnî muvafık şer’i şerîf …. Kanûn-ı şer-i munîfe mutâbık ol
vechle kaydı ve ihticâca sâlih olmağın kadıyye merkum defter-i hâney-i âmireye kayd ile hıfz
olunmak bism-i merkum Numan Begin ferman-ı âlî istidâ ile huzuru âlîlerine i’lâm olundi.
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Hamdı mevfûr ve şükrüne mahsur ol vâkıfı serâir-i umûr ve ârifi damâiri âlimi ve cumhûr
olan hudâvendi şukûr tekaddes-i zâta ani’d-derki ve’ş-şuûr hazretlerinin dergâhı rubûbiyyet penâh
mevkuf ve maksûrdurki mülk-i bîzevâlî tetarruk tağyir ve tebdil ve vezayifi berû efdâlî zevâyeye
şeşcihetten birûn mütâvî sicil ve imza olduğu bî kâl ve kîldur ve derûd bîğâyât vesîle-i salavât ol
hatîb-i minber şefaatı ve İmamı enbiya cemaatı ruhnâme-i külli müktedây-i sübül-ü şefî’i mevkifi Arasât. Muharrir-i rakabe-i Arasât olan Cenâb-ı Hâce-i kâinât aleyhi efzali’s-salavât ve ekmeli’ttahiyyât Efendimiz Hazretlerinin bârınâ, Melâik mütâf ve şefâat ittisâfına, ihda olunur ki teşnegân
bu adî isyân-i Rayyan zülal şiringâr, inâyet ve tefsid leban vâdiyi hirmânî sîrâb-i çeşme-i sar
tesnm, hidâyet edeki bîrayb ve iştibahdır ve lâli teslimiyyât ve derârî tekrîmiyyât tesari merâkidi münevvere-i âli ve ashâb ve îsâri müşahidi muattere-i evlad ve ensâbi Cenâbi risâlet meablarî
kılınurki her biri âsimâni nübüvvete bir necmi hüda ve delili rehrevan menâhic ihtidâ edeki ke’şşems fî vasatin-nehâr âşikar ve hüyd eder
Emmâ be’d.
Bu çerh-i ber in muhit-i fenâ üzere ber hebâb ve rûyi zemini seylab hava ile her dem harâb
olup pazar dünyanın sevdey-i ziyan ile tümen ve ikbal ve edbâri heme’nân coularî şebâbî ömrü
müzekker ve bahâ zehrânî bîkarârî eyyâmi müfesserdir. Pes bu müebber per iber ve rehgezar per
haterde karara macal emri muhal ve ihtimal sebat ve karar-ı mahzı hayal olub evveli râh per
haterde ve der bend ini’l-müfrede kimseneye yâri hemdem ve insu muharrem bulunmayıb “Küllü
emrin bimâ kesebet rehînun” müsaddakınca her kesin hali a’malına menût ve efalına merbut
olmağa her âkil gâfil olmayıb zamânı âfiyette âkibeti mülahaza kılmağa müdâvemet ve her kâmili kâhil olmayıb avân-ı istitâatte iken “ed-Dinyâ mezreatü’l-Âhireti” edügen tefekkür ile “Men câe
bil-haseneti felehû aşru emsâlihâ” işaretini zehmine mürehhem bilüb “İzâ mâte ibnu âdemin
inkata’a ameluhu illâ an selâsi amelin; İlmin yuntefeu bih ve valedin sâlihin yed’û lehû ve
sadakatin câriyetin” hadis-i şerifin mazmun munîfine vâkıf olan hâlâ Çıldır Eyaletinde ferman
nefermayi müsned istiklâl olan âkil ve edîb, hasîb ve nesîb, vezir bî nezîr ve düstûr meâlî semîr,
devletlû, âtıfetlû, semâhatlû el-Hâc Ahmed Paşa “yessare Allahu mâ yurîdu va mâ yeşâu”
hazretlerinin hazînedâr âlimiktarları umdetü’l-emâcid ve’l-ikrâm, sâhibu’l-hayrât vel’-hasenât,
râğibu’l-müberrâti’l-aliyyât Numan Bek ibn el-Merhûm Muhammed Bek ibn Osmân Bek.
Muhimmiye-i İslambolda akdolunan meclis-i Şer’i şerif şâmihu’l-imâd ve mahfilu dîni munîf,
râsihu’l-evtâdde vakfetti. ez-Zikra li ecl’t-tescîl ve li itmâmi emri’l-vakfi ve’t-tekmîli. Mütevelli
nasb ve tayin eylediği es-Seyyid Ali Efendi ibn İsmaıl Efendi mahzarında iikrârı sahihi şer’i ve
i’tirâfı sarihi mer’i edüb her biri vakfetti. ez-Zikrin sudûrînedeğin işbu huceci müteaddide
senedât-ı nâtıka olduğu üzere yedimde mülküm olan medine-i Ahıskada vâki lede’l-ehâlî ve’lcîrân me’lûmetu’l-hudûd ve’l-müştemilât İsâ Bek Zâde, Hazinedar Ömer Bek ve Saka Hasan ve
kayınvalidesinden iştirâ ve hedmeylediğim menâzili müteadde, arsaları üzerine müceddiden
kârgîr binâ eylediğim derûn ve bîrûnunda müteaddid dükanlı bezzâzistânımı ve ittisâlında vâki
şirâi şer’î ile iştirâ eylediğim fevkânî ve tatânî odalar ve ahor ve kahvehâne ve berber dükkânî ve
furûn ve ittisâlında dekâkîni müteaddideyi me’lûmesî hâvî bir bab mülkhanamî ve yine medîneyi
mezbûra çarşısi derûnunda iştirâ eylediğim bir bâb odalı dükkanımî ve Ardanuç kalesi qarbında
Senkütli Beyinin oğlu Baş Çokdâr Muhammed Ağazade Ali Ağadan iştira eylediğim üç göz mülk
değirmen ve bir sethân nâmı diğer buğday deni ve kapısı önünde eşcârı müsmira ve ğayri
müsmirayi ve arsay-i hâliyyeyi ve karnda olan mülk bahçemi ve Olti kasabasında Hacı Ali
Paşazade Teyfur Bek ve Kadı İsmail Efendi ve Küçük Mustafa Ağa ve Şeyh Yusuf Efendi Zade
Mustafa Efendi ve Edebbiye Hatun ve Tadi Hatundan iştirâ eylediğim bir tarafdan nehri kebîr ve
bir taraftan kalebednî ve bir taraftan Teyfur Bek ve miftahı İsmail Ağa ve Müsli Ağa zade
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Muhammed Ağa ve Ketxuda Mahmud Ağa bahçeleri ile mahdud ve derûn birûnunda atîk ve cedîd
buyûtu adîdeyî ve eşcârı müsmira ve ğeyri müsmirayi hâvî kebîr bahçemi ve Mâmrevân
sancağında Betker nam karyede Pakize hanım binti el-Hâc Ahmed Bekden iştirâ eylediğim
derûnunda cedîd ve atîk buyûtu adîde ile mülk bahçemi bicümleten et-tevâbi’ ve’l-levâhik ve
kâffete’l-hukûk ve’l-merâfik hasebeten Lillahi’s-Samed vakf-ı sahihi şer’i müebbed ve habsı
sarihi muhalled ile vakf ve habs edub şöyle şart eyledim ki akârâtı muharrarei merkûme icâre-i
sahihe-i şeriyye ile îcâr ve hâsıle olan icârattân evvelâ akârâtı merkûme iktizâ ettikçe cüzvî ve
küllî tecdîd ve ta’mir oluna ve mütedeyyin ve mücevved bir kimsene dahî mârruz-zikr Mâmrevân
Betker nam karyede vâki ta’mîr eylediğim merhum el-Hâc Ahmed Bek Câmîi şerifinde imam
olub behr yavmi yavmi salavât-ı hamse ve Cuma ve iydeyni edâ ve salatı fecr ve zuhr ve asır ve
işa akîbelerinde birer aşr-ı şerif kırâât ve sevâbını ruhuma, ehda ve ğalle-i merkûmeden yevmiye
on akçe vazife verile ve yine câmi-i mezburede mücerred bir kimsene müezzin olub evkât-ı
hamsede ezân-ı şerîf ve ikâmet ve her gece sabaha bir saat kaldıkda Cenâb-ı Rasûl-i Ekrem ve
Nebiyyi Muhterem Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerine ve Âl ve Ashâbına slât
ve selâm edûb ve ezan okuyub salât-ı meğribden mâ adâ salavât-ı mefrûziyye ikamet olunmazdan
evvel sûre-i İhlâs-ı şerîf ve salât-ı fecirde dahî Muavvezeteyn sûrelerin Zammı ile tilâvet ve
sevâbını ruhuma ve valideynim ve akraba-i teallukâtım ve sâir mü’minîn ve mü’minât ruhlarına
ehda edub ğallei merkûmeden yevmiye beş akçe vazife verile ve yine câme-i mezburede
mütedeyyin ve müştekim bir kimsene kayyim olub evkât-ı hamsede câme-i mezbûrun vakt-ı
salâtta kapılarını açub ve ba’d edâ-i salât kapayûb ve derûnunda evvalen mefrûşât ve kandillerini,
tenzif ve havlularıni tathîr ve mukabelesinde yevmiye dört akça vazifeye mutasarrıf ola ve karyeyi merkûmede halilem Sâliha hanımın mukaddemen icrâ eylediği çeşmesi mesârifine yevmiye iki
akçe verile.
Ve işbu evkafıma mütevelli ve nâzır olan kimsene yevmiye on akçe vazifeye mutasarrıf ola
ve vakf-ı mezbûrun tevliyet ve nezareti ve mesârifi mukarraradan bâkî kalan ğalle lâbis-i libâs
hayat-ı müstear oldukça bâki meşruta ola ve vefatımdan sonra tevliyet ve nezâret merkûme
evlâdımın ve evlâdı evladımın ve evlâdı ve evlâdı ve evlâdı ve evlâdımın zükûrundan ekber ve
eslah ve erşedine banen bade batn meşruta olub ğalle-i merkûme bir veçhe muharrer beynlerinde
iktisâm oluna.
Ve be’d ikirâzuz-zukûr tevliyet ve nezaret merkûme evlâd ve evlâdı evlâdı evlâd unâsımin
batnen bade batn kezalik ekber ve eslah ve irşâdına meşrûta olub fazle-i merkûma minâl meşrûh
üzere beynlerinde inkisâm oluna.
Ve b’ad inkirâzul-evlâd tevliyet ve nezâret merkûme atken ve atîkâtımın eslah ve erşad ve
ekberine meşrûta olub fazla-i merkûmei dahî beynlerinde taksîm edeler.
Ve ba’d tevliyet ve nezâret merkûme atken ve atîkâtımın evladına ve evladı evladı
evladımın batnen ve ba^de batn kezalike eslah ve erşed ve ekberine meşruta olub fazley-i
merkûmeyi veche meşrûh üzere beynlerinde taksîm edeler.
Ve ba’d inkirâzu’l-külli tevliyeti merkûme-i Ahıska’da müfti olanlara ve nezâretî Oltî
kasabasında müftî olanlara meşrûta olub fazla-i merkûmanın humusî mütevelli ve nâzir-i mûmî
ileyhimâ beynlerinde ale’l-iştirâk iktisâm ve erbai medine-i Ahıska ve Oltî fukarasının rical ve
nisvânın nafaka ve kisvelerine ilâ yavmi’l-kiyame harç ve sarf oluna. Ve şurûtı mezkûreye riâyat
müteazzire olur ise mutlaka fukarayi müslimîne meşruta ola. Ve akârât-ı mezbûra katen bir vech
ile istibdal ve tağyir olunmaya ve mürtezikanın azl ve nasbı mütevellii yedinde ola.
Ve işbu şurûtumun tebdil ve tağyiri ve taklîl ve taksîrî merraten bas’de uhrâ bihakkın benim
yedimde ola deyu nematı mebsût üzere tebyîni mesârif ve tayini şurût ve kuyûd eyleyib akârât-ı
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mezkûreyi altî ay mükaddem mahallinde fâriğan ani’ş-şevâğil mütevelli mezkûra lâtıkî üzere
teslîm eyelediğinde oldahî ahz ve kabz ve teslîm edub sâîr mütevelliyânı evkâf gibi tasarruf eyledi
dediğinde ğabbe’t-tasdîk’iş-şer’i vâkıf-ı mûmî ileyh Numan Bek vakf akarda olan ihtilafâtı akvâli
eimmei kirâma ârif ve inân kelâmîn câneb-i âhere sârif olduğu halde mütevelliyi mezkûr
mahsarında takriri da’vâ ve tasvîri müddeî edub vakf-ı akâr pîşuvâyi müçtehidin ve müktedâyi
eimmei dîni mücellâ ğayâhibi’z-zülmet ve kâşifu’l-ğumme sirâcu’l-ummeti İmam Azam ve
humâmu efham Ebhu Hanife el-Kûfî hazretleri katında sahih lâkin sıhhat lüzumî müstelzeme
olmakla ve imam sâlis Muhammed bin Hasan eş-Şeybânî ra’yi munîrlerinde vâkıf menfaatı vakfî
nefsine şart etmekle vakıf câiz olmayıb benim içün rücû’u meşru olmağın vakfı mezkûrdan rücu
ve emlâkı mevkufei mülküme kelevvel istirdâd ederim deyû dâvâyi istirdâda şurû’ eyledikde
mütevelli-i sehn saz cavâb biasvâba ağaz edüb egerçe kaziyye ve hâl takrir ve best olunan minvâl
üzere olduğu mâlûm olub lâkin vakıf akâr âlemi rabbânî ve fâzil-i semedânî İmma Ebu Yusuf eşşehîr bi’l-İmamis-sânî hazretlerinin katında vâkıf menfaatı vakfî nefsine şart eylediği surette dahî
vâkıf mücerret “vakaftu” demekle ve fâdıl bimeydânî İmâmı sâlis Muhammed bin hasan eşŞeybânî katında teslîm ile’l-mütevelli ve tescili şer’î ile vakfı sahih sıhhatı vakf müstelzem
olduğundan imâmeyn muşâr ileyhimâ mesnedneşîn ittihâd ve hemzebân ictihâd olub ve’l-yavm
amel ve fetvâ dahî imameyn hümameyn mezhebi şerifleri üzerine olmakla vakfı mezbûrun ve
zımnında münderiç şurût ve kuyûdun sıhhat ve lüzumuna hukm-ü sahihi şer’î taleb ederim deyû
takriri rivâyâtı sahihe ederek imtina’ fasıl ve hasma ikdâm etdikde hâkim mevk’i sardr-ı kitâbı
tûbâla ve hüsn meâb dahî mesâili evkafda olan rivâyât ve beyne’l-eimme vâki olan ihtilâfâtî
tetebbü’ ve tarafının cevâbında tadkîki nazar ve tahdidi basar ve mennâ’i lilhayr olmaktan hazer
eyleyub temhîd-i kavâid-i savbı vakfî sûâb ve teşyîd-i mebânî hayrî müstecâb ecri sevaba göre
mülki evkâf-ı mezkûrenin avvelen sıhhatine hükmi sahihi şerhi ve sâniyen lüzumuna kazâî sarih
mer’î eyleyüb min ba’d hükm-i mersûm ile evkâfı mezkûrenin sıhhat ve lüzumu mütehakkık ve
mütebeyyin ve imza ve kabul ve irtizâsî vâcib ve müteayyin olmağın vakfı sahih müebbed ve
lazım ve habsı sarihi mühallede mütehattem olub nakz ve tahviline macal muhâl ve tağyir ve
tebdiline rahyafteye vusul olmak vâkıf-ı mûmî ileyhin ğeyre adîmu’l-ihtimâl oldu.
Femen beddelehû ba’de mâ semiahû feinnemâ ismuhû alellezîne yubeddilûneh. İnnellâhe
semîun alîm.
Ve şartu’l-vâkıfi kenassi’ş-şâri’i. Va men beddele ve ğayyere ve harrafe mâ fî hâzihi’lvakfiyyeti mine’ş-şurûti vel-kuyûdi vel’-evrâki’l-mehtûmi fealeyhi la’netullâhi vel’melâiketi
ve’n-nâsi ecmaîn hâlidîne fîhâ.
Kul hel unebbiukum bi’ehsarîne e’mâlen ellezîne dallet sa’yuhum fî’l-hayâti’d-dünyâ ve
hum yahsebûne sun’an cerâ zâlike fi’l-yavmi’sâbi’i min şehri Şa’bân el-muazzam lisene ehadun
ve sebîne ve mietun va lfun min hicreti men lehu’s-seâdetu ve’ş-şerefu aleyhi efdalu’s-salavât ve
ekmelu’t-tahiyyât.
Şuhûdu’l-Hâl (Hal Şahitleri)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Müderrisi kiramdan Karslı Mustafa Efendi der müderrisi Ayasofya
Ahmed Efendi Karahisari der kurbi Ayasofya
Müderris Hüseyin Efendi der medreseti Sultan Muhammed
Nevşehir Kadısı Muhammed Efendi der kurbi lehmi meydani
Halim Efendi Katibi mahkemei Muhammed Paşa
Hacı Hasan Efendi der medresei Sultan Muhammed
Hafiz Abdi der medresei Sultan Muhammed
Allame Muhammed Efendi der medresei Sultan Muhammed
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ağuşzade Ahmd Efendi der medresei Sultan Muhammed
Ahmed Efendi müfettişi Hazreti Şeyhu’l-İslam
Nizami İsmail Efendi der medresei Sultan Süleyman
Kadı Abdullah bin Hasan Efendi Erzurumi
Tada oğli Ömer Efendi der kurbi yeki bahçe
Teyfur Bek der kurbi Sultan Ahmed
Livane Begi Ali Bek der kurbi Sultan Ahmed
Derviş Efendi an küttâbe defterhânei Âmire
İbrahim Efendi an küttâbe defterhânei Âmire
Muhammed ağa der dare kal’aye Erzurum
Haseki Ömer Ağa sakin-i Tophane
Haseki İsmail Ağa der kurbi Sultan Bayazid
Cabbar Bekir Ağa sakini Tophane
Ahmed Efendi Bedestani
Şeriki Hacı Süleyman Ağa
Hacı Veli Ağa der mahalle-yi Şeyh Vefa
Mustafa Ağa der mahallei Şeyh Vefa
Hakem Ali Ağa der mahallei Şeyh Vefa
Abdulbaki Bek ibn Kaplan Bek
Yusuf Bek ibn Hacı Muhammed Ağa
Aznaur oğlu Abdulbaki Ağa
Çokdar Hüseyin Ağa Şavşadi
Ali Ağa sakini Akarçeşme
Orun Ali Ağa Morğuli
Esirci Acem oğlu Muhammed Ağa Ahıshavi
Esirci Muhammed bin Abdi Varhani
Karakaş oğlu Esirci Osman Ağa
Molla İsmail Zeydubani

Sonuç
Vakfiyeler tarihî birer belge olmanın yanında sosyal tarih, ekonomi ve kültür tarihi
araştırmaları için önemli bilgiler içeren değerli kaynaklardır. Bilhassa mescit, medrese, darüşşifa,
hanegâh ve kervansaraylara ait vakfiyeler eğitim, tıp, sanat ve mimari tarihi araştırmaları için
diğer kaynaklarda hemen hiç bulunmayan bilgiler içermektedir. Bunlar arasında sıradan
insanların, köylülerin, sanat ve ticaret erbabının günlük hayatlarına dair malumat özellikle dikkate
değerdir. M. Fuad Köprülü’nün ifadesiyle cemiyetin hakiki bünyesini bu vesikalar sayesinde
öğrenmek mümkündür.
Numan Bey vakfiyesi vakfedilen mal ve mülklerin türleri, Ahıska ve Oltu’da dağılımları
ve sayılarının dökümü verilmiştir. Vakfiyenin ait olduğu tarihe dair önemli ipuçları da
vermektedir. Vakfın nasıl yönetileceği ve yöneticilerinin kim olacağı vakfiyede karara
bağlanmıştır. Vakfın personeli ve bu personelin hangi hizmetleri göreceği, hizmetler karşılığında
ne kadar ücret alacağı belirtilmiştir.
Hal şahitleri kısmında eşraftan sayıları kırka varan kişinin isimleri mesleği künye ve
nispetleri gibi günümüz bilimsel değeri haiz bilgiler vakfiyede ayrıca zikredilen diğer önemli
hususları teşkil etmektedir.
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KÜR VE ÇORUH BOYLARINDA SELÇUKLU HAKİMİYETİNDEKİ
KIPÇAKLAR (AHISKA TÜRKLERİ)
KYPCHAKS (THE TURKS OF AKHALTSIKHE) UNDER THE SOVEREIGNTY OF
SELJUKIANS ALONG MTSHETA (KÜR) AND ÇORUH AREAS
Kader ALTIN*
Özet
Bugün Çoruh Nehri ve Çıldır Gölü vadisine yerleşen Kıpçaklar (Kumanlar), X-XV. yüzyıllarda
bölgeye yerleştikleri görülmektedir. Kars bölgesinin önemli Türk topluluklarından Ahıska Türkleri,
Selçuklu ve Gürcü Devletleri döneminde yerleşen Kıpçak Türkleriyle yakın akraba topluluklardandır.
Moğol-İlhanlı devrinde Kıpçak Atabekleri Hükümeti adıyla uzun yıllar bölgede hüküm sürmüşlerdir.
Kıpçaklara, Ruslar Polovets, Ermeniler Xartes, Almanlar Falben derlerdi ki, bu kelimeler “sarışın”
anlamına gelmektedir. Selçuklu akınlarına uğrayan Gürcüler, savunmasız kalmışlardır. Gürcistan Kralı,
Kuzey Kafkasya ve Kıpçak Eli’nde yaşayan göçebe ve savaşçı Kıpçakları ülkesine davet etti. Bunlar
arasından çıkarılan 45.000 kişilik bir orduyla Selçuklulara karşı saldırılara başladı. Gürcüler, Kıpçak ordusu
sayesinde Tiflis şehrini yeniden ele geçirdiler. 1080 yılından itibaren Selçuklu ülkesi durumuna gelen
Ahıska, Ardahan ve Göle dolayları, 1124’te Kıpçakların eline geçti. Gürcüler gibi, Ortodoks Hıristiyan olan
Kıpçaklar, Kür ve Çoruh boylarına (Ahıska, Ardahan, Artvin ve Ardanuç dolaylarına) yerleştiler.
Bu bildiri ile Selçuklu hakimiyetindeki Kıpçakların faaliyetlerinden bahsedilerek, Ahıska
Türklerinin Kıpçaklarla olan illiyet bağları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kıpçaklar, Ahıska, Kumanlar.
Abstract
The Kypchaks (the Cumans), who have settled in and around the Çoruh River and Çıldır Lake Valley
were originally settled in these areas in X-XV. Centuries. The Turks of Akhaltsikhe, who are among the
important Turkish communities of the area around the city of Kars, are relative societies of the Kypchaks,
who settled in the area during Seljukian and Georgian States. They ruled in the area for long periods with
the name of “Kypchak Atabek Government” during the Mongolian-Ilkhanian States.
The Russians called the Kypchaks as Polovets, the Armenians called them as Xartes, the Germans
called them as Falben, which meant “blond”. The Georgians, who were attacked by Seljukians, were
defenseless, and for this reason, the Georgian King invited the Kypchaks, who were living in Northern
Caucasia and in Kypchak Area and who were nomadic and warrior people, to his state. Attacks were started
against the Seljukians with an army of 45.000 soldiers, who were selected from among these warriors. The
Georgians recaptured the city of Tbilisi with the help of this army. As of 1080, Akhaltsikhe became the
territory of the Seljukians, and Ardahan and Göle area were captured by the Kypchaks in 1124. Like the
Georgians, the Kypchaks, who were also Orthodox Christians, settled around Mtsheta (Kür) and Çoruh area
(Akhaltsikhe, Ardahan, Artvin and Ardanuç).
With this manuscript, the activities of the Kypchaks under the sovereignty of Seljukians will be
mentioned, and the causal relations of the Turks of Akhaltsikhe with the Kypchaks will be investigated.
Keywords : The Kypchaks, Akhaltsikhe, The Cumans

Bugün Çoruh Nehri ve Çıldır Gölü vadisine yerleşen Kıpçaklar (Kumanlar), X-XV.
yüzyıllarda bölgeye yerleştikleri görülmektedir.1VI. yy da Bulgarlar, Macarları Karadeniz’in
Kuzeyinden kovan Sabir Türklerini, kök itibariyle Kıpçaklara dayanarak Kıpçakların ortaya
çıkışını V ve VI. yy’a kadar geriye çekenler olduğu gibi, bu kavmin daha I. yy’dan itibaren
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Kafkasya dağlarının kuzeyinde yer alan stepler ülkesinde oturduğunu ve bu bölgeye de
“Kumanya” denildiğini iddia edenlerde vardır.2
Gürcü kaynakları Doğu Seferi’ne çıkan Büyük İskender’in, M.Ö. IV. yüzyıl sonlarında
Kafkasya’ya geldiğinde, Kür ve Çoruk (Çoruh) ırmakları boylarında ona karşı kuvvetle direnen
bir topluluktan bahseder ve bunları Bun Türk ve Kıpçak olarak adlandırırlar. Hatta bu toplulukları
çeşitli özellikleri, hükümdarları, başkentleri ve şehirleri ile etraflıca anlatırlar. 3
VI. yüzyılda İranlılar (Sasaniler), Bizanslılar ve Hazarlar arasında el değiştiren bölgede,
VII. yüzyıldan itibaren Arapların da saldırıları görülmüş, Güney Kafkasya bu mücadelelerin
merkezi durumunda olmuştur. Zaman zaman el değiştiren bölgede VI-VIII. yüzyıllar arası
Hazarlar önemli rol oynamıştır. Bazı karşılıklılıklardan faydalanarak İran’a savaş açan Bizans,
591 yılındaki anlaşmayla sınırlarını Doğu Anadolu’dan Gökçegöl’e kadar uzatmış, Kür boyları
ile Batı İber bölgelerinde egemenliğini güçlendirmiştir. İran bu bölgeleri geri almak için Bizans
ile 25 yıl süren bir mücadeleye girmiş ancak başarılı olamayarak bu bölgeleri Bizans’a bırakmak
zorunda kalmıştır. Bu uzun savaşta Bizanslılara yardım eden Hazarlar da, bu yardımın karşılığı
olarak Orta ve Aşağı Kür boylarını sahiplenip buralara yerlesmişlerdir. Arap ve Ermeni
kaynakları, VII. yüzyıl baslarında tüm Güney Kafkasya’nın Hazarların kontrolünde bulunduğunu
göstermektedir. Hazarlar, VII. yüzyıl baslarından VIII. yüzyıl sonlarına kadar Güney Kafkasya
ve Doğu Anadolu’ya 16 defa saldırmışlardır. Bu saldırıların pek çoğu, zaman zaman bölgeyi ele
geçiren Müslüman Araplara karşı yapılmıştır. 646 yılında Kür ırmağının yukarı ve orta kolları ile
Çoruh boyundaki yerleşim yerlerini; Ahıska ve Posof bölgelerini ele geçiren Müslüman Arapları
678 ve 690 yıllarında buradan atmışlar, Arap ilerleyişini durdurmuşlardır. Ancak 700 yılında
Araplar bu bölgelere yeniden hâkim olmayı başarmışlardır. 764 yılında Hazarlar büyük bir
orduyla yeniden Kür boylarına inerek, Tiflis, Ahıska, Ardahan, Çıldır gibi bölgeleri yeniden
kontrol altına almışlardır. 4
IX. asırdaki, Doğu Avrupa’da Peçenek ile başlayan kaynaşmada, batıya yayılmanın son
halkasını Kuman-Kıpçaklar teşkil eder. Kaynaklarda en çok Kuman adı ile zikredilmesine
rağmen, birçok farklı söyleniş şekli vardır. Kumanlar’a Ruslar “Polovets”, Bizanslılar ve Latinler
“Kumanos, Kumanon, Cumanus, Komani”, Almanlar ve diğer batılı milletler “Khartes”
Macarlar “Kun”, Müslümanlar Kıpçak demişlerdir. 5
Batıya doğru hareket eden Oğuzları takip eden Kumanlar-Kıpçaklar içlerinde muhtelif
kavimlere mensup unsurlar bulunan bir kavmi birlik teşkil etmekte idiler. V-VII. yy da Uygur
devletine dahil olmuş ve daha sonra ayrı bir teşekkül haline gelmişti. 1017’de Karahıtayların
tazyiki ile batıya doğru göç eden Kumanlar artık doğu Avrupa’ya gelmişlerdi.6
Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan itibaren gerek doğu da Hazar kıyılarıyla
Maveraünnehir arasında ve gerekse kuzey batıda Kafkaslar ve Karadeniz’in kuzeyinde
Selçuklularla Kıpçaklar arasında ilişkiler olmuştur. Selçuklular gibi bir devlet, Kıpçaklar gibi
diğeri topluluk halinde yaşayan bu iki Türk menşeli teşekkül arasında ki ilişkilerin hiç de dostane,

Ahmet Gökbel,”Kıpçaklar ve Kumanlar”Genel Türk Tarihi, Yeni Türkiye Yay., C.2, s. 267
M. Fahrettin Kırzıoglu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, TTK Yay., Ankara 1992,s.20-21; Geniş bilgi için
bkz, Plinius Hıstorıanaturalis, VI/I; M.F.Brosset, Gürcistan Tarihi, Çev.Hrant Andreasyan, Haz.Erdoğan Merçil,
Ankara,2003,s.16
4 Seyfettin Buntürk , 20. Yüzyılda Ahıska Türkleri, Gazi Üniversiyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış
Doktora Tezi), Ankara 2005.s.4-5
5 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s.158 v.d., L.Rasonyi, Tarihte Türklük, s. 136, İbrahim
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü s. 175.
6 Reşit Rahmeti Arat, “Kıpçaklar”, İ.A, s. 713
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bir şekilde seyretmediği görülmektedir.
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasını takiben (1040) Anadolu’ya yapılan akınların
başlamasıyla birlikte Anadolu’dan, Orta Anadoluya geçişte iki ana yol bulunuyordu. Bunlar;
1. Çoruh Vadisi bölgesinden, Karadeniz sahiline ve Kuzey Anadolu’ya çıkan yol
2. Çoruh ve Kelkit Vadilerinden Yeşilırmak ve Kızılırmak Havzasını kapsayan alanlara
açılan yol.7
Selçukluların Mâverâünnehir bölgesinden başlayarak Hazar kıyılarına kadar Kıpçaklarla
ilişkileri devletin kuruluşundan itibaren başlamaktadır. Tuğrul Bey, Harezm’i zapt ettikten
(434/1042-1043)4 sonra ağabeyi Çağrı Bey, Harezm’in Hezâresb ve Gürgenç kaleleriyle diğer
şehirlerini birer birer ele geçirip, bölgeye tam anlamıyla hâkim oldu. Çağrı Bey bundan sonra
büyük bir hükümdâr, fakat gayrimüslim olup, kendisine karşı isyan halinde bulunan Kıpçak
Şahı’na bir mektup gönderip, onu dine davet etti. Adı kaynaklarda verilmeyen Kıpçak Şahı da
kabul edip, huzura gelerek Çağrı Bey’in önünde Müslüman oldu. Aralarında çok iyi geçinip,
birbirlerine kız alıp vererek, evlenme yolu ile akrabalık dahi kurmuşlardır. 8
Rus yıllıklarından anlaşıldığına göre Kuman-Kıpçaklar 1000 yılından itibaren büyük
kitleler halinde Orta Asya’dan batıya kaymak zorunda kalmışlar ve özellikle de XI. yüzyılın ikinci
yarısından sonra Güney Rusya ve Kafkasya’ya doğru yayılmışlardır. Bu tarihlerde Kıpçakların
Kafkasya’da Selçuklularla mücâdele halinde olan Gürcülerle münasebet ve ittifak kurdukları
görülmektedir.
Selçukluların 1060-1080’lı yıllardaki Kafkasya akın ve fetihleri öncesi ve sonrası gelip
yerleşen Oğuz/Türkmen toplulukları ve Selçuklu akın ve yerleşmelerine karşı duramayan Gürcü
kralının davetiyle XII. yüzyıl başlarında Kafkasya’nın kuzeyinden gelen Son Kıpçakların Yukarı
Kür ve Çoruh boylarına yerleşmelerinden yüzyıllarca evvel de bu bölgede kuvvetli bir Türk
varlığının bulunduğuna dair önemli bilgiler bulunmaktadır.
Tuğrul ve Çağrı Beyler Döneminde, Selçukluların Gürcistan sınırına dayandıkları XI.
yüzyıl ortalarından itibaren Ön Asya da faaliyet ve fetihler başlamış, Sultan Alpaslan da 1064
yılında Gürcistan seferine çıkarak bölgeyi fethetmiş 9, 1065 yılında Aral gölü bölgesi ve Hazar
denizinin doğu kıyılarını dolaşarak, gayrimüslim Türkmen ve Kıpçaklar ile mücadele etmiştir.
Kışı da orada geçirmiş, Cazıg adlı Kıpçak boyu hâkimi Kafşut’u itaat ettirmiş; Harezm’in merkezi
Gürgenç’i imar ettirip, 1066 Mayıs ayı başlarında Merv’e dönerek, Horâsân’a düzen vermiş ve
1067 yazında da kardeşi Kavurd ile eniştesi El-Basan’ın isyanı yüzünden Kirmân, İstahr ve Şirâz
seferini yapmıştır. Bu yüzden Bizanslılar ve müttefiki IV. Bagrat Yukarı Kür ve Aras boylarında
serbest kalmıştı.10
1068 yılında ikinci kez Kafkasya seferine çıkarak Gürcistan’ın iç bölgelerine kadar akınlar
düzenlemiş ve Gürcü beylerini itaat altına almıştır.11
Melikşah’ın ölümünden sonra Selçuklu hanedanında başlayan rekabet, Gürcüleri
cesaretlendirdi ve kaybettikleri toprakları geri alma fikrinin gelişmesini sağladı. Bunu sadece
kendi güçleri ile başaramayacağını düşünen Gürcü kralı, daha önce Kuzey Kafkasya’da bulunan
Kıpçak Türklerinden güçlü bir gurubun önderliğini yapan Kuman beyi Atrak’ın kızı ile evlenerek
Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklu Devri I, Anadolunun Fethi, istanbul,1934,s.155-189
El-Hüseynî, Ahbâru’d-Devleti’s-Selcukiyye (Terc. N. Lügal) Ankara 1999, s. 19; Ahmed b. Mahmûd, SelçûkNâme
(Haz. E. Merçil), İstanbul, 1977, s. 47
9NebiGümüş, “Büyük Selçuklu-Gürcü İlişkileri” ,Türkler, IV. Cilt, YTYayınları, 2002, s.713-721
10 F. Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, (TTK) Ankara 1992, s. 70
11 Nebi Gümüş, “Büyük Selçuklu-Gürcü İlişkileri,s.713-721
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akrabalık bağı kurmuştu. Gürcü kralı bu yakınlığı kullanarak Kuzey Kafkasya’daki Kıpçak
Türklerinden yararlanmayı düşündü ve onları Gürcistan’a davet etti. Rus knezlerine karşı sıkışmış
durumda bulunan Atrak idaresindeki Kıpçaklar Gürcistan’a gelerek Gürcü kralının idaresine
girdiler. Güçlerini, bu Kıpçaklardan oluşturduğu 40 bin kişilik bir süvari birliği ile birleştiren
Gürcü Kralı David, XII. yüzyıl başlarından itibaren Selçuklu hâkimiyetindeki bölgeleri
Erzurum’a kadar almayı başarırken bölgeye yerleşen Oğuz Türklerinin bir kısmı da buralardan
çıkarıldı.12
Kral David güzelliği ile tanınan Atrak’ın kızıyla evlenmesiyle gelişen akrabalık ilişkileri
Kıpçak-Gürcü münasebetlerinde yeni bir zemin hazırlamıştır. Zaten iki toplumun o anki politik
durumu ve bölgedeki gelişmeler stratejik bir ittifakı zorunlu kılmaktaydı. Zira Gürcüler Selçuklu,
Kıpçaklar da Rus tehdidi altındaydı. Ruslar uzun yıllar egemenlikleri altında yaşadıkları Türklere
karşı üstünlük kurarak güçlü bir devlet kurma yolunda sağlam adımlarla ilerlemekteydiler.
Selçukluların ise iç ve dış sorunlardan dolayı güçlü dönemleri geride kalmış, Kral David söz
konusu ortamı çok iyi değerlendirerek Atrak komutasında ki 40.000 Kıpçak askerini Gürcü
topraklarında iskan ettirip (1118),bunlardan yaklaşık 5000 Kıpçak çocuğunu da merkeze alarak
Hristiyanlaştırıp muhafız alayında istihdam etmiştir. 13
Kıpçaklar Kafkasya bölgesinde Hristiyan Gürcülerle beraber Müslüman Selçuklulara ve
Türkmenlere akınlar yaparken, diğer bir kısmı da Karadeniz’in kuzeyinden geçip Tuna nehrini
aşarak Balkanlarda Bizans’ı uğraştırıyorlardı. 14
Kral David’in Kür nehri dolaylarına yerleşen Türkmenler üzerine sürekli seferler
düzenlemesi üzerine Irak Selçuklu Sultanı Mahmut Gürcüler tarafından saldırılara maruz kalan
Kür boylarındaki Türkmenlerden kendisine gelen yardım talebi karşısında; Gence –Nahcivan
meliki olan Kardeşi Tuğrul, Mardin Artuklu Oğullarından İl-gazi ve Dilmaçoğullarından Bitlis
Siirt Emiri Toğan Aslan’a emir göndererek Tiflis’i Gürcülere karşı korumak için orduları ile
gelmelerini emretmiş kendisi de Gence atabeği Gündoğdu ile beraber Gence den hareket etmiştir.
Saltuklu Emir Ali de bu ittifaka katılmıştır. Saltukluların bu ittifaka katılmaları gayet doğaldır
zira Gürcü saldırılarına karşı ilk muhatap onların toprakları idi. İl-Gazi melik Tuğrul’un gelmesini
beklemeden ilerlemesini sürdürmüş, Tıryalet’e girdikten sonra Tiflis’in batısında ve Alget Çayı
başında Manglıs’a gelmişti. Did-Gorni denilen yerde iki dağ arasında ordugâhını kurmuştu.
Kendilerine doğru gelen 200 kadar Kıpçak askerini kendisine katılacağı zannı ile düşmanını
küçümsemiş ve herhangi bir tertibat almamıştı. Bu sırada II. David’de ani bir baskın ile İl Gazinin
ordusunu darmadağın etmiş, Türkler çok sayıda zayiat verirken Gürcüler hesap edilemeyecek
miktarda ganimet elde etmişlerdir. Gürcü Kralı II. David bu kudretli Türk kumandanına karşı
kazandığı zaferle birlikte yeni istilalar için cesaret kazanmıştır. 15
1121 Temmuz ayından beri II. David tarafından kuşatma altında bulun Tiflis Şehri; 400 yıl
İslam şehri 1068’den beri ise Selçuklular ile Müslüman-Türk olup ilmi, dini ve hayır müessesleri
ile gelişmiş bir şehri özelliği elde eden Tiflis, Hristiyan beldesi olmuştur. Buranın Gürcülerin
eline geçmesinde Kıpçakların büyük rolü olmuştur.
Anı Şeddadi Emirliğinin II.Hükümdarı olan Ebu’l- Esvar Şavur, bölgede mühim bir tehdit
Nebi Gümüş, “Büyük Selçuklu-Gürcü İliskileri”, Türkler, IV. cilt, YT Yay., 2002, s. 713-721
Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul,2003,s.232; İbrahim Kafesoğu, Türk Milli
kültürü,s.179
14
Wilhelm Von Rubruk, Moğolların Büyük Hanına Seyahat(1253-1255)(Çev. Ergin Ayan),İstanbul,2001,s.48,66
15 M.F.Kırzıoğlu, Kıpçaklar, s.116; Brosset, Gürcistan Tarihi,s.322; Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri
Tarihi; İstanbul, 1997,s.149; Osman Turan, Selçuklular ve Türk İslam Medeniyet Tarihi,s.270;Osman Turan,
Selçuklular Zamanında Türkiye,s.165
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unsuru olan Gürcü- Kıpçak birleşik gücüne karşı bir varlık gösteremeyince,1124 yılında Erzurum
Emirine şehri 60.000 dinar karşılığında satmaya karar vermişti. Anı emirinin bu kararını duyan
şehrin Hristiyan ahalisi, Gürcü Apkaz kralı, 20 Ağustos 1124 tarihinde Anı şehri ileri
gelenlerinden bir grup huzuruna gelerek Anı şehrini ona teslim etmek istediklerini söylediler. II.
David bu davet üzerine hareket etmiştir. Anı şehri mukavemet göstermeden teslim olmuştur ki
bunda Müslüman askerlerin, Kıpçakların yeni Hristiyan olmanın heyecanı16 ile gaddar davranışlar
sergilemelerinden korkması etkili olmuştur denilebilir.
Alp Aslan tarafından büyük mücadeleler ile 1064 yılında alınmış olan Anı şehri, 60 yıl
İslam memleketi olarak kaldıktan sonra tekrar Hristiyanların eline geçmiştir. Anı da
Hristiyanların ilk yaptığı icraat, Büyük Cami’yi tekrar kiliseye çevirmek olmuştur. Kubbesi
üzerinde bulunan ve Ahlat tan getirilmiş olan değerli hilal indirilerek yerine haç takmışlardır. 17
Gürcülerin bu kadar rahat hareket etmelerinde ve ilerlemelerinde Selçuklu Devletinin batı
sınırlarındaki önemli tarihi olaylar göz ardı edilemez. Söz konusu yıllarda Haçlı Seferlerinin
bütün hızıyla devam etmesi, batini terörünün İslam Dünyası ve Selçuklu devletini bunalıma
sokması, Selçuklu beyleri arasında eksik olmayan iç çekişmeler Kral David’e Büyük avantaj
sağlamıştır.18
1124 yılı Kıpçak uruğlarının Yukarı Kür ve Çoruh boylarına en yoğun ve rahatlıkla
yerleştikleri bir dönemdir; aynı zamanda Islahatçı David’in de son yılıdır. Kıpçaklar
Cavakhet’den İspir’e değin yeni aldıkları yerlere yerleştiler. Kıpçaklar, kaynaklarda belirtilmeyen
sebeplerden dolayı II. David’e birkaç kez suikast düzenlediler. 1118-1124 arasında 6-7 yıl içinde
suikastler kurmalarının sebepleri belirtilmemiş ise de bunun bir yurt edinme meselesi olduğu da
açıktır. Bütün bu suikastlarda ölmeyen Kral David 1125 yılında vefat etti. 19
Gürcüler Kıpçaklarla ittifak kurarak, iki Türk kavmini birbirlerine kırdırmak suretiyle çok
önemli tarihi başarılara imza atmışlardı ki, kral II. David, atalarının Selçuklular karşısında
kaybetmiş oldukları toprakları, esir ve serveti birkaç misli ödetmiştir. Kral Kıpçakların bu
hizmetlerine karşılık onlara sürülerini otlatabilecekleri ve yerleşebilecekleri yaşam alanları temin
etmiştir. Gürcü Kralının bu savaşçı Türk kavmine hizmetleri karşılığı ödediği bedel, onların
sayesinde kazandıklarıyla mukayese dahi edilmez. Kral hizmetine aldığı Kıpçakları
Hristiyanlaştırmak suretiyle hem asimile etmiş, hem de kendi soydaşları olan Selçuklu Türklerine
karşı dinsel bir düşmanlık beslemelerini sağlayarak bir taşla iki kuş vurmuş oluyordu. 20
1223 yılına gelindiğinde Moğollar Kafkasları aşıp kumanlar üzerine saldırmışlardı. Cengiz
Han döneminde Kür ve Aras boylarına gelmiş olduğu görülen Moğol askerleri, Oğuzların
Anadolu ya, Kıpçakların Kafkasların kuzeyinden güneye inmelerine ve Kür boylarına
yerleşmelerine sebep olmuşlardır.
XII. yüzyılın başlarında kuzeyden gelen Kıpçaklar da, Yukarı Kür ve Çoruh boylarında
yerleştiler. Uzun yıllar Gürcistan ordu ve devlet yönetiminde önemli fonksiyonlar icra eden
Kıpçaklı Atabek sülâlesi, 1267 yılında, -bugün Posof’ta bulunan- Caksu’da Kıpçak Ortodoks
Atabek Hükûmeti’ni kurarak bu bölgenin hakimi oldu.21

M.F.Kırzıoğlu, Kars Tarihi, s.382-383; Brosset, Gürcistan Tarihi, s.326; Kırzıoğlu, Anı Şehir Tarihi,s.70-71
Urfalı Mateos,s.279-280
18 18 Osman Turan, Selçuklular Tarihi, Mehmet Çoğ, Ortaçağ Kafkasya Havzasında Kıpçaklar, Karadeniz İncelemeleri
Dergisi,2015,(19),s.61
19 M. Fahrettin Kırzıoglu, Yukarı-Kür ve Çoruh Boylarında Kıpçaklar, Ankara,1992,s.119-121
20 Engin Ayan, “Selçuklu –Kıpçak İlişkileri”, SAÜ Fen-Edebiyat Dergisi (2009-11) s.118
21 Özder, M. Âdil Tarihte Çıldır Atabeyleri ve Torunları, Erzurum 1971, s. 5 vd.
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Çoruh ve Yukarı Kür boylarında sayıları oldukça artan ve Gürcistan idaresinde önemli bir
siyasî ve askerî güç olan Kıpçaklardan I. Sargis, İlhanlılar devrinde (1256-1344), İlhanlı
hükümdârı Abaka Han’dan “Gürcistan Atabeyi” unvanını alarak Çoruh (Artvin) ve Yukarı Kür
(Ardahan, Ahıska, Ahılkelek, Azgur) bölgesinin “İlbeyi” oldu ve Atabekler sülalesini kurdu
(1268)22 Başkentleri Ahıska olan Kıpçak Atabekleri İlhanlı, Celayırlı, Karakoyunlu,
Akkoyunlu, Safevî gibi Müslüman Türk Hükûmetlerine bağlı olarak 1578’deki Osmanlı fethine
kadar 310 yıl süreyle bölgeyi idare ettiler.23
Kıpçakların siyasi hareketlilikleriyle birlikte dikkate değer en önemli özellikleri, çeşitli
milletlerin etnik ve kültürel yapılanmasındaki temel harçlardan biri olmalarıdır. Saka(Yakut),
Uygur, Kazak, Özbek, Kırgız, Azeri, Kazan, ve Kırım Tatarları, Oğuzlar gibi Türk boylarının
yanı sıra Türk olmayan Gürcü, Ermeni, Rus, Bulgar, Macar ve Taciklerin etnolojik gelişmelerinde
mutlaka bir Kıpçak unsuru bulunmaktadır.24
Anadolu Türklüğü’nün ve Doğu Anadolu Türk kültürünün Gürcistan sınırı içinde kalan bir
parçasını meydana getiren Ahıska Türkleri, aynı zamanda Kafkas ötesinde ki Türk ırkının ve
kültürünün de önemli bir temsilcisi olmaları sebebiyle, bölgenin tarihi ve sosyo- kültürel
yapısında önemli unsurlardan biri olmuştur. Ahıska bölgesinin Kafkasya’ya uzak olması, Ahıska
Türklerinin Kafkasya ve çevresinde yaşayan diğer Türk boylarıyla ilişkiye geçmelerini
engellemiş, Ahıskalılar daha ziyade Osmanlı kültür çevresinin, Azerbaycan’ın ve Gürcistan’ın
etkisi altında kalmıştır. Anadolu Türklüğü’nün bir parçası olarak kabul edilmeleri sebebiyle,
Sovyet hâkimiyeti döneminde Türk kökenli halklar içinde yalnızca Ahıskalılar “Türk” olarak
resmi belgelerde yer almışlardır.
Bu kavim Türk tarihinde önemli bir yer tutmasına rağmen büyük bir boy birliği olarak
hiçbir zaman, belirli bir merkez etrafında toplanıp güçlü bir siyasi birlik meydana getirmemiş ve
bağımsız bir Kıpçak devleti kuramamışlardır. Bunun en önemli nedeni Kıpçakların koyu göçebe
olmaları ve göçebelik gelenek ve usullerini titizlikle korumalarıdır. 25
Bizans vasıtasıyla Trakya’dan, Gürcü etkisiyle Kafkasya’dan, Selçuklular döneminde de
Azerbaycan üzerinden gelerek Anadolu’ya yerleşen Kıpçakların büyük bir yoğunluğu Karadeniz
kıyı havzasında yerleşmiş, bölgenin Türkleşmesinde tarihi bir rol üstlenmişlerdir. 26
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AHISKA BÖLGESİNİN TÜRKLEŞMESİNE KARA-KOYUNLU VE AKKOYUNLU DEVLETLERİNİN GÜRCİSTAN SİYASETİNİN ETKİSİ
THE INFLUENCE OF KARA-KOYUNLU (BLACK-SHEEPS) AND AK-KOYUNLU
(WHITE-SHEEPS) STATES POLITICS ON GEORGIAN POLITICS TO TURKIZATION
OF AHISKA REGION
Kemal TAŞCI*
Özet
Ahıska bölgesi Anadolu, Gürcistan ve Azerbaycan bölgelerinin kesiştiği bir konumda yer
almaktadır. Bu nedenle bahsedilen bölgelere hâkim olan unsurlar Ahıska gölgesini ele geçirmek
veya elde tutmak için çaba sarf etmiştirler. 642 yılında Hâbib b. Mesleme tarafından İslam
hâkimiyetine alınan Ahıska, Emevi-Bizans ve Abbasi-Hazar-Bizans-Ermeni ilişkilerinde önemli
bir yere sahip olmuştur. Selçuklu fethi öncesi 1021 yılında Bizans-Gürcü sınırında yer alması
nedeniyle tahribata uğrayan Ahıska, sultan Alp Arslan’ın 1064 Gürcistan seferi esnasında
Selçuklu hâkimiyetine girdi. 1110 yılından sonra Gürcü krallığı ile ittifak yapan Kıpçak
Türklerinin yerleştirildiği Ahıska, İslam beldelerini yağmalayan Gürcü Haçlı seferlerinin harekât
üssü konumundaydı. 1225 yılından sonra Harezmşahlıların hâkimiyetine giren Ahıska, 1230
yılından sonra Türkiye Selçuklularının etki alanına girerken 1243 yılından sonra ise
Moğolların/İlhanlıların dolaylı olarak idare ettiği ve vergi aldığı bölgelerden biri haline geldi.
İlhanlıların 1335 yılında yıkılmasından sonra Celayirli ve Çobanlı hâkimiyetinde olan bölge XIV.
asrın sonlarında Çağataylıların mirasçısı olan Timurluların hâkimiyetine girdi. Emir Timur’un
Gürcistan siyaseti bağlamında defalarca tahrip edilen Ahıska, 1411 yılından sonra Timurluların
Azerbaycan ve Doğu Anadolu’daki hakimiyetlerini zayıflatan Kara-Koyunluların faaliyet
sahasına girdi. Bu nedenle Ahıska ve çevresine 1467 yılına kadar Ak-Koyunlular ve müttefikleri
tarafından muhtelif sebeplerle sefer tertip edildi. 1467 yılında Kara-Koyunluların yıkılmasından
sonra Ak-Koyunluların hâkimiyetine giren Ahıska bölgesi, 1473 yılındaki Otlukbeli mağlubiyeti
nedeniyle Gürcülerin, Osmanlılar ile ittifak halinde olması Ak-Koyunlu hükümdarı Uzun
Hasan’ın Ahıska ve Gürcistan bölgelerine defalarca sefer düzenlemesine sebep oldu. Bu seferler
Ahıska bölgesine hâkim olan Kıpçak kökenli Atabeglerin Gürcüler’den bağımsız hareket
etmesine sebep oldu. Ak-Koyunluların Gürcistan seferlerinde onlara ittifak kuran olan Kıpçaklar,
Ak-Koyunlu ordularına rehberlik yapmaya başladılar. Bu durum Ahıska bölgesinin
Hıristiyanlaşmış olmasına rağmen Gürcü etkisinden kurtulmasına ve Türk kültür dairesi
içerisinde kalmasına sebep oldu. Gürcistan ile irtibatını tamamen koparan Ahıska bölgesi, 1502
yılından sonra Safevi, 1514 yılından sonra ise Osmanlı hakimiyetine girdi. Anadolu, Azerbaycan
ve İran coğrafyalarına hâkim olan Türk devletlerinin hâkimiyetine giren Ahıska bölgesi, böylece
Türk kültürünün etkisi altında kalmaya devam etti.
Anahtar kelimeler: Ahıska, Gürcistan, Kafkasya, Ak-Koyunlular, Kara-Koyunlular
Anadolu, Gürcistan ve Azerbaycan bölgelerinin kesiştiği bir konumda yer alan
Ahıska/Ahısha/Akıska/Akhaltsikhe, Posof ırmağı üzerinde kurulmuştur (Bostan, 1988, s. 392;
Çınar, 2015, s. 19-20, 32-33, 45-52). Bu üç önemli bölgenin tan ortasında yer alması tarih boyunca
bahsi geçen bölgelere hâkim olan devletlerin Ahıska’yı ele geçirmek için askerî teşebbüse
geçmelerine sebep olmuştur. Hz. Ömer devri Dimaşk valisi olan Muaviye b. Ebî Süfyân’ın
komutanlarından Habîb b. Mesleme tarafından fethedilen bölge Tiflis’te Caferoğulları emirliği
*
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devrinde takriben 400 yıl Gürcistan ile İslam dünyasının bağlantısının sağlandığı bir bölge haline
geldi (Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 111-119; Doğru, 2004, s. 13-14; Ababay, 1987, s. 45-55;
Çubukçu, 1996, s. 372-373; Bostan, 1988, s. 392; İberieli, 2014, s. 139-176). Ahıska bölgesi,
Sultan Alp Arslan’ın 1064 Gürcistan seferi esnasında Selçuklu hâkimiyetine girdi (Aristages,
1985, s. 162-163; Urfalı Mateos, 2000, s. 120-121; Sıbt İbnü’l-Cevzî, 2011, s. 134-136; Vardan,
1937, s. 177; Hüseynî, 1999, s. 27-28; Ebû’l-Ferec, 1993, I, s. 316-317; İbnü’l-Esîr, 2008, VIII,
s. 237; Kazvînî, 1944, nşr. Nevâî, s. 432-433; Yinanç, 2013, I, s. 52; Honigmann, 1970, s. 185;
Turan, 2005a, s. 155-156; Grousset, 2005, s. 599; Kırzıoğlu, 1953, s. 343; Kırzıoğlu, 1992, s. 6270; Kırzıoğlu, 1982, s. 44; Bi, 2013, II, s. 561; Bedrosian, 1979, s. 67; Vryonis, 1971, s. 89-90;
Konukçu, 1992, s. 13; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 135-136; Doğru, 2004, s. 16-19; Bostan,
1988, s. 392; Taşcı, 2013, s. 206-209; Çınar, 2015, s. 22-23; İberieli, 2014, s. 169-170). Gürcü
kralı IV. David (1089-1125), Gürcistan’ın kuzeyinde Kafkas Dağları’nda yaşayan KumanKıpçakları ordusuna alarak Ahıska’nın siyasî ve askerî tarihinde köklü değişiklikler yapacak bir
adım attı. Bu cümleden olarak Gürcü kralı IV. David, Kıpçak Begi Karahan’ın oğlu Atrak’ın kızı
ile evlenerek Kıpçakların güvenini kazandı (Turan, 2005a, s. 232, 266; Turan, 2004, s. 166-167;
Kafesoğlu, 2010, s. 184; Kafesoğlu, 1997a, s. 375; Kafesoğlu, 1997b, s. 207; Kırzıoğlu, 1992, s.
110-111; Özaydın, 1990, s. 144; Geyikoğlu, 1992, s. 26; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 139142; Doğru, 2004, s. 21-22; Kayhan, 2001, s. 82; Tellioğlu, 2009, s. 72; Gökbel, 2000, s. 53, 56,
65, 133; Ababay, 1987, s. 56; Karamanlı, 1996, s. 312; Taşcı, 2013, s. 360-361; Çınar, 2015, s.
23-24; İberieli, 2014, s. 174). Bundan sonra Kıpçakları Kafkas Dağları’ndan indirerek
Gücistan’ın farklı bölgelerine yerleştirdi (Kırzıoğlu, 1992, s. 105-122; Berdzenişvili - Canaşia,
2000, s. 142-143; Doğru, 2004, s. 21-24; Tellioğlu, 2004, s. 453-464; Ababay, 1987, s. 56; Taşcı,
2013, s. 361; Çınar, 2015, s. 23-24; İberieli, 2014, s. 174). Daha sonra ise savaşçılıkları ile bilinen
Kıpçaklar’dan 40.000 kişilik bir süvari birliği oluşturarak İslam beldelerine yağma ve yıldırma
seferleri düzenlemeye başladı. Gürcü kralı ilk icraat olarak 1110 yılında Türklerin elinde bulunan
Gence’ye kadar bölgeyi yağmalattırdı ve takriben 400 yıldır İslam hâkimiyetinde olan Tiflis’i
baskı altına almaya başladılar (1121) (İbnü’l-Ezrak, 1992, s. 34; Minorsky, 1949, s. 32; İbnü’lKalânisî, 1908, s. 168; İbnü’l-Esîr, 2008, s. 5; Vardan, 1937, s. 195; Ahmed b. Mahmûd, 2011, s.
194; Allen, 1932, s. 98; Turan, 2004, s. 167; Turan, 2005a, s. 247, 267; Sümer, 1998, s. 28;
Bünyadov, 2007, s. 16; Kafesoğlu, 2010, s. 184; Kafesoğlu, 1997a, s. 375; Kafesoğlu, 1997b, s.
207; Kırzıoğlu, 1992, s. 105-122; Kırzıoğlu, 1997, s. 361; Özaydın, 1990, s. 144; Gökbel, 2000,
s. 53, 57, 65, 133; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 143-144; Doğru, 2004, s. 24-26; Kayhan,
2001, s. 82-84; Bedirhan, 2000, s. 221; Tellioğlu, 2009, s. 73-78; Ababay, 1987, s. 56; Karamanlı,
1996, s. 312; Taşcı, 2013, s. 371; Çınar, 2015, s. 23-24; İberieli, 2014, s. 174-175).
Kıpçaklardan aldıkları askerî destek sayesinde daha cüretkâr davranmaya başlayan
Gürcüler, Tiflis, Gence, Debil, Ani ve Erzurum arasındaki bölgeleri hâkimiyet altına almayı
başardılar. Irak Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra bu bölgelere yakın yerlerde yaşayan
Müslümanlar, mecburen Türkiye Selçuklu sultanı Rükneddîn II. Süleymanşah’tan yardım
istemek zorunda kaldılar. Konya’dan hareketle Erzurum’a uğrayan ve Saltuklu Begliğine son
veren sultan Gürcüleri cezalandırmak için ileri harekete devam ettiği bir esnada Micingerd
mevkiinde Kıpçak destekli Gürcü ordusunun taarruzuna maruz kaldı ve ordusu dağılan sultan
savaş meydanından ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum Gürcülerin Van Gölü Havzasına kadar
olan bölgeleri yağma ve tahrip etmelerine sebep oldu (Yazıcızâde, 2009, s. 213-214; Şeref Hân,
2013, s. 209; Yinanç, 2013, s. 374-377; Yinanç, 1997b, s. 349; Turan, 2004, s. 36-37, 59, 80, 122;
Turan, 2005a, s. 293; Turan, 2005b, s. 276-283; Turan, 1997a, s. 226-227; Sümer, 1998, s. 38-39;
Sümer, 1997, s. 42; Cahen, 2002, s. 58-62; Gordlevski, 1988, s. 56; Kırzıoğlu, 1992, s. 122-144;
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Geyikoğlu, 1992, s. 35-36; Özaydın, 1988a, s. 202; Özaydın, 1988b, s. 166; Doğru, 2004, s. 2633; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 150-160; Ababay, 1987, s. 56; Karamanlı, 1996, s. 31; Kaya,
2010, s. 106-107; Kucur, 2009, s. 384; Küçük, 1995, s. 322; Taşcı, 2013, s. 371-435; Çınar, 2015,
s. 25; İberieli, 2014, s. 179-185).
İslam beldelerine hâkim olan sultan ve meliklerin Gürcüler karşısında tam bir birlik içinde
hareket edememesinden dolayı cesaretlenen Gürcüler ve Kıpçaklar 1225 yılında İldenizli
Atabegliğinin merkezi olan Tebriz’i ele geçirerek Azerbaycan’da bir siyasî unsur haline gelen
Anuşteginli Hârezmşâh Celâleddîn Mengübertî, Kıpçaklar ile Gürcülerin İslam beldelerine
yaptıkları yağma seferlerinin son bulmasına sebep oldu. Savaşçılığı ile tarih kitaplarında her
zaman övgü ile bahsedilen sultan, 1226 yılında İslam beldelerinin başına bela olmuş olan
Gürcüler ve müttefikleri olan Kıpçaklar üzerine seferler düzenlemeye başladı. Kendi ordusunda
yer alan Kanglı Kıpçaklar nedeniyle Gürcüler ile ittifakını bozan Gürcistan Kıpçakları
Hâzerzşâhlılara karşı savaşmak istemediler. Bu durumu fırsat bilen sultan Gürcülerin merkezi
olan Tiflis’i yeniden fethederek bir İslam beldesi haline getirdi (9 Mart 1226) (Nesevî, 1934, s.
76; Kazvînî, 1944, s. 499; Yinanç, 1997a, s. 50; Turan, 2004, s. 40; Fallmerayer, 2011, s. 101;
Bünyadov, 2003, s. 200; Kırzıoğlu, 1992, s. 145; Geyikoğlu, 1992, s. 74; Gökbel, 2000, s. 59;
Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 162-164; Gül, 2010, s. 98; Doğru, 2004, s. 33; Taşcı, 2013, s.
442-477).
Ahıska başta olmak üzere Gürcistan ile İslam beldeleri arasındaki bölgelere yerleşen
Kıpçakların Hârezmşâhlılar karşısında savaşmak istememesi ve ittifakı bozmaları Hıristiyan
olmalarına rağmen Gürcüler ile Kıpçaklar arasında bir anlaşmazlık sebebi oldu. Bu durum
Kıpçakların İlhanlılar, Timurlular, Kara-Koyunlular, Ak-Koyunlular ve Osmanlıların Gürcistan
ve Kafkasya siyasetinde bu Türk-İslam devletleri lehine ve Gürcülerin aleyhine siyaset
belirlemelerine sebep oldu. Kıpçaklar Hıristiyan olmalarına rağmen ırkî olarak ayrı oldukları
Gürcüler yerine dinleri farklı ile olsa Türk-İslam devletlerine yardım etmelerine ve onlar ile
müttefik olmalarına sebep oldu. Bu sayede Ahıska merkezli ve Atabeg ünvanlı idarecilere sahip
olan Kıpçakların Türk kültür dairesinden çıkıp Gürcüleşmeleri engellendiği gibi Kara-Koyunlular
ve Ak-Koyunluların Gürcistan seferlerinde bu devletlerin yanında yer almaları daha sonra
Osmanlı devleti zamanında Müslüman olmalarına ve Ahıska bölgesini İslamlaştırmalarına sebep
oldu (Kırzıoğlu, 1992, s. 145-172; Kırzıoğlu, 1998, s. 1-391; Bostan, 1988, s. 392; Doğru, 2004,
s. 33-34; Çınar, 2015, s. 22).
Gürcüler ile Kıpçaklar arasındaki anlaşmazlığın ilk örneği Hârezmşâhlılar meselesi
nedeniyle yaşandı. Hârezmşâhlıların Moğollar önünde batıya doğru ilerlemeleri ve Yassıçemen
Savaşı’ndaki mağlubiyet nedeniyle zayıflamaları Moğolların Anadolu’nun doğusuna Azerbaycan
ve Errân bölgelerine gelmelerine neden oldu. Gürcülerin Yassıçemen Savaş’ında Gürcistan’ı
tahrip eden ve Kıpçakların kendilerinden ayrılmalarına neden olan Hârezmşâhlılar karşısında
Selçuklu tarafında yer aldıklarını görmekteyiz. Yassıçemen Savaşı’ndan sonra Kemâleddîn
Kâmyâr’ın Ahıska’nın da dâhil olduğu Gürcistan seferi, Gürcistan krallığının Türkiye Selçuklu
devletine tabi olmalarına sebep oldu (İbn Bîbî, 1996, s. 421-424; Ebû’l-Ferec, 1993, II, s. 532;
Neşrî, 2008, s. 20-21; Yazıcızâde, 2009, s. 577-581; Turan, 2005a, s. 272; Turan, 2004, s. 41;
Turan, 2005b, s. 396; Turan, 1997b, s. 655; Cahen, 2002, s. 83-84; Sümer, 2002, s. 359; Kaymaz,
2009, s. 20, 73; Bi, 2013, II, s. 574; Karamanlı, 1996, s. 313; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s.
162-302; Doğru, 2004, s. 34-35). Hârezmşâhlıların batıya göç etmeleri ile başlayan ve
Selçukluların akınları ile devam eden Gürcistan’ın tahrip olma meselesi Moğolların batıya
gelmeleri ile beraber zirveye ulaştı. Bu tarihten itibaren Osmanlı dönemine kadar Gürcistan
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Moğol ve Türk devletlerinin hâkimiyet ve faaliyet sahasına dönüştü. Hârezmşâhlılar, Türkiye
Selçukluları, Cengizli Moğolları, İlhanlı İran Moğolları, Timurlular, Kara-Koyunlular, AkKoyunlular, Safevîler ve Osmanlılar Gürcistan’ı hâkimiyet ve faaliyet sahaları içinde gördüler
(Kırzıoğlu, 1992, s. 145-172; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 162-302; Doğru, 2004, s. 33-77;
Ababay, 1987, s. 56-91; Çınar, 2015, s. 22).
Hârezmşâhlı devletinin merkezi bölgesi olan Maveraünnehr ve Horasan bölgelerini 1220
yılında ele geçiren Moğollar aynı yıl içinde Cebe Noyan ve Subutay Bahadır Noyan’ın komuta
ettikleri 30.000 kişilik bir ordu ile Gürcistan bölgesine gelerek burada ilk saldırı hareketini
başlattılar. Hiç beklemedikleri bir anda Moğolları Gürcistan’a girmiş bir şekilde gören Gürcüler
bu duruma hazırlıksız oldukları için Moğolların ülkelerini yağmalamalarına engel olamadılar
(Kırzıoğlu, 1992, s. 148; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 165-168; Doğru, 2004, s. 34; Subaşı,
2015, s. 33-41; İberieli, 2014, s. 185). Moğolların ilk saldırısından sonra Celaleddin Harezmşah’ın
Gürcistan seferleri ve başkent Tiflis’i fethetmesinden sonra Hârezmşâhlılar’dan nefret eden
Gürcüler ve onları her açıdan sıkıştırmak isteyen Moğollar arasında bir ittifak tesis edildi (Vardan,
1937, 225-226; Kırzıoğlu, 1992, s. 148-149; Gül, 2010, s. 101; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s.
168-169; Doğru, 2004, s. 34; Ababay, 1987, s. 57; Subaşı, 2015, s. 45-66; İberieli, 2014, s. 190).
Gürcüler ile Moğollar arasındaki bu ittifak 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’nda Kıpçak atabeği
Kvarkvare/Korkore’nın küçük oğlu Cakeli/Caklı Sarkis’in Baycu Noyan komutasındaki Moğol
ordusuna yardım etmesi ile devam etti (Kırzıoğlu, 1992, s. 148-149; Gül, 2010, s. 101-102;
Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 169-171; Doğru, 2004, s. 34; Subaşı, 2015, s. 62-66). Moğol
ordusunda öncü birlik olarak destek veren Gürcüler, Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu
Devleti ile Moğollar arasında yapılan anlaşmadan sonra Moğolların kendi ülkelerine saldırıları
ile karşı karşıya kaldılar. Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devletinin Moğollara tâbi
olması ganimet elde etmek isteyen Moğolları Gürcistan’a yönlendirdi (Kırzıoğlu, 1992, s. 148;
Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 172-174; Ababay, 1987, s. 57-59; Subaşı, 2015, s. 67-68).
1245 yılında Gürcü kraliçesi Rosudan’ın ölmesi Moğollar’a tâbi olan Gürcistan bölgesinin
siyasetini derinden etkiledi. Rosudan’ın oğulları ulu/uluğ/büyük David ve narin/küçük David
arasında çıkan taht kavgası Hülagü Han, 1247 yılında ulu David’e Kutais ve narin David’e ise
Kartli/Tiflis bölgesini vererek Gürcistan’ı ikiye bölmek suretiyle Gürcistan’ı daha iyi bir tâbi
gölge haline getirdi (Kırzıoğlu, 1992, s. 149; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 176-180; Doğru,
2004, s. 35; Subaşı, 2015, s. 70-72; İberieli, 2014, s. 193-195). Ahıska bölgesinin ise bu iki
Gürcistan’dan ayrılması ve doğrudan Moğollar tarafından idare edilmesi ilhan Hülagü devrinde
vuku buldu. Hıristiyanlaşmış Kıpçak Türklerinden olan atabeg Kvarkvare/Korkore’nın küçük
oğlu Cakeli/Caklı Sarkis İlhanlılar’a başvurarak Ahıska merkezli bir eyaletin tesis edilmesini ve
bu eyaletin diğer iki Gürcü idaresinden bağımsız olmasını sağladı. Abaka Han devrinde İlhanlıAltın Ordu devletleri arasında Kafkasya hâkimiyeti meselesinde çıkan savaşlarda Cakeli Sarkis’in
İlhanlılara tâbi olması ve Abaka Han nezdindeki önemi Cakeli Sarkis’in Gürcistan’dan
bağımsızlık teşebbüsünün başarılı olmasına katkısı oldu (Kırzıoğlu, 1992, s. 148-150;
Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 180; Doğru, 2004, s. 36-37; Subaşı, 2015, s. 92-109; Çınar,
2015, s. 20-21, 25-26; İberieli, 2014, s. 194). Bu hadiseden sonra doğu Gürcistan ve batı Gürcistan
zaman zaman birleşse dahi Ahıska merkezli Kıpçak bölgesini Atabeg unvanı ile idare eden
Kıpçak Türkeri ile hâkimiyet mücadeleleri hiç bitmeyecek bir şekilde devam etti. İlhanlı
Devletinin Kafkasya genel valilerine bağlı olan Gürcistan bölgesi Moğol idaresine karşı defalarca
isyan teşebbüslerine sahne oldu. Bu durum İlhanlıların Ahmed Teküdar ve Gazan Mahmud Han
devrinde İslamiyeti seçmeleri ile birlikte yeni bir hale dönüştü. Zira ilhanlı devletinin Gürcistan
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siyasetine artık dinî meseleler de dâhil olmaya başladı (Kırzıoğlu, 1992, s. 150-152; Berdzenişvili
- Canaşia, 2000, s. 180-196; Subaşı, 2015, s. 132-180).
İlhanlı Devletinin 1335 tarihinden sonra gölge hanlar devrini yaşaması ve İlhanlı ailesi
mensuplarının Moğol boylarından doğu Anadolu’da faaliyet gösteren Sulduslular ve
Celayirlilerin elinde oyuncak olması Gürcistan bölgesindeki kral ve idarecilerin daha bağımsız
hareket etmelerine sebep oldu. Bu cümleden olarak Cakeli/Caklı I. Beka (Boğa/Buka)’nın kızı ile
evlenen II. Dimitri’nin bu evlilikten dünyaya gelen oğlu parlak V. Georgi, dedesinin ölümünden
sonra Atabeg olan I. Kvarkvare/Korkore’nin üzerine giderek Sa-Atabago/Samtsthe’nin 13371346 yılları arasında Gürcistan’a bağlanmasını sağladı (Kırzıoğlu, 1992, s. 151-152;
Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 193-196; Doğru, 2004, s. 39; İberieli, 2014, s. 200). İlhanlıların
iç çekişmeler ile uğraştığı bir dönemde Azerbaycan, Irak, Gürcistan ve Doğu Anadolu siyasetine
yön veren Celayirliler ve Sulduslular döneminde Gürcistan kısmen bağımsız hareket etmeye
başladı. Bu durum Celayirli ve Sulduslu mücadelesine dâhil olan Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu
Türkmenlerinin Gürcistan özellikle de Ahıska bölgesine sefer düzenlemelerine ve bu bölgelerin
öncelikle Kara-Koyunlular’a tâbi olmasına neden oldu. İlhanlı Devletinin ve Celayirliler ile
Suldusluların baskısından kurtulan bu iki Türkmen oymağı Gürcistan’a yağma seferleri
düzenlemeye başladılar. Özellikle Kara-Koyunlu ve Ak-Koyunlu Türkmenlerinin Doğu
Anadolu’nun kuzeyindeki İspir ve Bayburt’ta Erzincan Ahileri gibi diğer Türk kuvvetleri ile
beraber Gürcistan’a özellikle Ahıska bölgesine sefer düzenlemeye başlamaları hem bu Türkmen
unsurlarının İlhanlılara ve haleflerine tâbi olmadıklarını hem de Ahıska ve Gürcistan bölgelerinin
artık Moğollara bağlı olmadığını işaret etmektedir (Turan, 2007, s. 2; Tihrânî, 1993, s. 12; Tihrânî,
2001, s. 21; Kırzıoğlu, 1992, s. 152-153; Yücel, 1982, s. 5; Konukçu, 1992, s. 87; Miroğlu, 1975,
s. 13; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 194-196; Doğru, 2004, s. 39; Tellioğlu, 2004, s. 143; Yücel
ve Sevim, 1990, s. 280; Demir, 2007, s. 99; Şahin, 1985, s. 368; İberieli, 2014, s. 200).
Doğu Anadolu’da İlhanlı bakiyesi olan Celayirliler ile Sulduslular arasındaki mücadele bu
iki unsurunda zayıflaması üzerine Ak-Koyunlular ve Kara-Koyunlular arasında devam ettirildi.
Kara-Koyunlular ve Celayirlilerin Azerbaycan ve Irak’a hâkim olması bu iki unsurla savaşan
Timurluları da bölgeye çekti. Kara-Koyunluları İran ve Azerbaycan’dan çıkarmak isteyen
Timurlular doğu Anadolu’da kendilerine öncü birlik olarak destek vermek isteyen Ak-Koyunlular
ile ittifak oluşturdular. Kara-Koyunlu meselesini büyük oranda halleden Emir Timur, Gürcistan
meselesi ile de bizzat ilgilenmeye başladı. Gürcistan’a tam altı kez sefer düzenledi. Gürcistan
bölgesi bu dönemdeki harap olduğu kadar hiçbir zaman tahrip edilmemişti (Kırzıoğlu, 1992, s.
153; Aka, 2001, s. 1; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 196-204; Doğru, 2004, s. 39-40; Ababay,
1987, s. 60; İberieli, 2014, s. 200). Timur’a tabiiyet konusunda samimi davranmayan Gürcistan,
Timur’un bu altı seferi esnasında tam anlamıyla bir harabeye döndü. Sadece Gürcistan değil
Ahıska merkezli Atabeg Yurdu/Sa-Atabago bölgesi de hem Gürcistan seferlerinde hem de
Anadolu seferleri esnasında tahrip edildi (Şâmî, 1987, s. 299; Kırzıoğlu, 1992, s. 153; Konukçu,
1992, s. 99; Aka, 2001, s. 1; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 196-204; Doğru, 2004, s. 39-40;
Ababay, 1987, s. 60-64; İberieli, 2014, s. 200-203).
Timur’un ölümünden sonra Mirza Şahruh döneminde Azerbaycan ve doğu Anadolu’da
Timurluların desteğini alan Ak-Koyunlular lee Kara-Koyunlular arasındaki mücadele hiç hız
kesmeden devam etti. Doğu Anadolu’da üstünlüğü ele geçirmelerine rağmen Gürcistan bölgesine
yakın olmaları hasebiyle Ak-Koyunlular ganimet seferleri tertip etmekteydiler. Kara Yülük
Osman Beg’in ölümünden sonra Ak-Koyunlu ulusu Kara-Koyunluların hâkimiyetini tanımak
zorunda kaldılar. Özellikle Mirza Cihanşah döneminde Kara-Koyunlular Azerbaycan ve Doğu
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Anadolu’ya hâkim oldukları gibi Gürcistan bölgesine de ganimet seferleri düzenlediler. KaraKoyunlu-Celayirli ittifakına karşılık olarak Emir Timur, adevet-i kadime (kadim düşmanlık) ile
Kara-Koyunlular’dan nefret eden Ak-Koyunluları kendi tarafına çekti. Kara-Koyunlular’dan
aldığı doğu Anadolu’nun önemli şehir ve bölgelerini kendine gönüllü müttefiklik yapan AkKoyunlular’a tevdi etti. Emir Timur, orta ve batı Anadolu’da da rakibi olan Osmanlı Devletinin
düşmanları olan Erzincan emiri Mutahharten ve batı Anadolu Türk Begliklerini de aynı şekilde
kendine müttefik olarak kullandı. Çağataylı hanları adına faaliyet gösteren Emir Timur’un
Gürcistan’ı defalarca tahrip etmesi özellikle başkent Tiflis’i yağma ve tahrip ettirmesi Gürcülerin
kendilerini savunacak bir durumda olmalarının önüne geçmiş oldu. Bu nazik durumda Ahıska
bölgesine hâkim olan Kıpçak Atabeglerinin Gürcüler’den bağımsız olması sonucu Kara-Koyunlu
ve Ak-Koyunlu Devletlerinin yüksek hâkimiyetini tanımalarına neden oldu. Hıristiyan olmaları
nedeniyle Gürcüleri le her zaman bağlantı halinde olmaya çalışan Kıpçak Türkleri olan Atabegler,
Gürcüler’e karşı ise soydaş oldukları Türk devletlerinin yüksek hâkimiyetini tanıma yolunu tercih
ettiler. Bu durum Hârezmşâh Celâleddîn Mengüberti ile başlayan Gürcistan ve Ahıska bölgesinin
İslamlaşmasını doğal olarak ta Türkleşmesini sağlayan sürecin önemli bir merhalesini teşkil etti.
Emir Timur’un Gürcistan seferlerinden sonra Gürcistan ile resmî hiçbir bağlantısı
kalmayan Atabeg Yurdu/Sa-Atabago Timurluların Ani vilayetinin bir parçası haline getirildi. Bu
devirde Atabeg olan Ağ Boğa/Ak Beka (1391-1444) Timurlulara bağlı kalmayı sürdürdü. Emir
Timur’un 1405 yılında vefat etmesi üzerine Mısır’dan doğu Anadolu’ya gelerek burada Timurlu
Mirza Ebu Bekir’i 1408 yılında Serdrud Savaşı’nda mağlup eden Kara-Koyunlu Kara Yusuf
Tebriz’i ele geçirerek başkent yaptı (Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 71-72; Uzunçarşılı, 1988, s. 181;
Sümer, 1984, s. 76-77; Kırzıoğlu, 1992, s. 153; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 203; Doğru,
2004, s. 39-40; İberieli, 2014, s. 203). 1412 yılında Gürcistan Şirvan ve Azerbaycan bölgesinde
Timurlular’a bağlı olan Gürcistan Kartli kralı I. Konstantin/Köstendil, Şeki valisi, Şirvanşâh Şeyh
İbrahim oğlu Keyumers, kardeşi şeyh Behlûl, Şirvan kadısı Mevlânâ Zâhireddîn ve Timurlu
müttefikleri ile Kara-Koyunlular üzerine yürüdüler. Müttefik orduyu Şirvan’ın çağlayan
mevkiinde mağlup eden Kara Yusuf, esir edilen Kartli kralı I. Konstantin ve Anzavurları kralın
hazinelerinin yerini öğrendikten sonra öldürttü. Yerine geçen oğlu I. Aleksandr/İskender KaraKoyunlular’a tâbi olmayı kabul etti (Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 97-100, 133, 136; ; Sümer, 1984, s.
91-92; Kırzıoğlu, 1992, s. 153; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 203; Doğru, 2004, s. 40-41;
İberieli, 2014, s. 203). 1412 yılında Gürcüler’den kesin bir tabiiyet alan Kara Yusuf, 1413 yılında
ise Ahıska ve çevresindeki Müslümanların talebi üzerine kendilerine zulmeden Hıristiyanlardan
intikam almak ve dindaşlarını rahata kavuşturmak için Gürcistan ve Ahıska bölgesine bir gaza
seferi düzenledi (Kırzıoğlu, 1992, s. 154; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 203-204; Doğru, 2004,
s. 41; İberieli, 2014, s. 203). Hıristiyanların baskısı sonucu Türk-İslam devletlerinin bir bölgeye
sefer düzenlemeleri genel olarak uygulanmaktaydı. Askerî faaliyetlerin özellikle seferlerin şer’î
bir sebebe dayanması ilkesi gereği tarihçiler tarafından dile getirilen Müslümanların yardım
çağrısı tarihte Türk-İslam devletlerinin sefer tertip etmelerinin en önemli sebebi olarak
gösterilmektedir. Oğuzların Bârânlı/Bârânî boyuna mensup olan Kara-Koyunlu başbuğu Kara
Yusuf Beg’in 1412 yılında Çağlayan Savaşı’ndan esir ettiği ve hazinelerinin yerini öğrendikten
sonra ördürttüğü Kartli Gürcü kralı I. Konstantin’in ölümünden 1 yıl sonra 1413 yılında Ahıska
ve Gürcistan seferine çıkması manidardır.
Timur’un ölümünden sonra Timurlu Devletine hâkim olan Mirza Şahruh’un Azerbaycan
siyaseti gereği Kara-Koyunlular ile mücadeleye girişmesi ve Kara Yusuf Beg’in vefatından sonra
oğulları arasındaki hakimiyet mücadelesi ve bu mücadelede temayüz eden Mirza İskender’de
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babası gibi Gürcistan’ı hakimiyet altına alabilmek için 1426, 1430, 1434 yıllarında düzenlediği
seferler ile çaba sarf etti (Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 136-137, 191, 202, 211).
Gürcistan ve Ahıska bölgesindeki asıl Kara-Koyunlu hakimiyeti Tebriz’de bütün KaraKoyunluları bir çatı altına toplayan, İran, Azerbaycan ve Irak bölgelerinde Timurlu hakimiyetine
son veren ve doğu Anadolu’daki eski düşmanları olan Ak-Koyunluları tabiiyet şemsiyesi altına
alan Mirza Cihanşah (1438-1467) döneminde vuku buldu. Karakoyunlu iç meselelerinin ve dış
siyasetinin belirsiz olduğu dönemde Kara-Koyunlulara tabiiyetini bitirmek isteyen Kartli kralı
Bagraklı Vakhtang ve Ahıska atabegi İvane aradıkları fırsatı bularak ve birbirleri ittifak
oluşturarak Gürcistan bölgesindeki Kara-Koyunlu hâkimiyetini kırmayı amaçladılar.
Azerbaycan, İran, Irak ve doğu Anadolu’da hâkimiyeti tesis ettikten sonra 1444 yılında KaraKoyunlu hükümdarı Mirza Cihanşah, kral Vakhtang ve atabeg İvane üzerine yürüdü. Kartli
kralına ait olan Lori, Şamşilde ve Kartli’nin merkezi Tiflis’i işgal etti. Gürcü Bagratlılara ağır bir
darbe vurduktan sonra harekâta devam eden Mirza Cihanşah, Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’ya
saldırarak merkez Ahıska’yı işgal ve yağma ettirdi. Atabeg İvane, Kara-Koyunlu
boyunduruğundan çıkma ve Gürcü Bagratlı Kartli kralı Vakhtang ile ittifak yapmanın cezasını
canı ile ödedi. Bütün Kartli ülkesini ve Atabeg Yurdu’nu Nahcivan’daki vilayet merkezine
bağladı (Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 239; Kırzıoğlu, 1992, s. 154; Aka, 2001, s. 26; Doğru, 2004, s.
41; Ababay, 1987, s. 66; İberieli, 2014, s. 204).
Karakoyunlu hükümdarı Mirza Cihanşah’ın bu çok ağır darbesinden sonra siyasî ve askerî
istikrardan mahrum kalan Gürcistan ve Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’da siyasî çekişmeler baş
gösterdi. Bu cümleden olarak 1444 yılında ölen atabeg ivane’nin yerine atabeg olan oğlu Ağ
Boğa/Ak Beka’nın atabegliğine karşı çıkan amcası Kvarkvare/korkore idarede hak iddiası ile
faaliyete geçti. Fakat Ahıska siyaseti için her zaman ehemmiyete haiz olan Kartli kralı Giorgi, Ağ
Boğa’ya destek verdiği için işi zor bir duruma soktu. Bu nedenle Kartli kralına düşman olan
Kvarkvare/korkore onun aleyhine olabilecek her türlü siyasî ve askerî meseleye destek verir bir
hale geldi. Bağımsızlığın adının bile edilemeyeceği bu dönemde hem Gürcü Kartli kralı Giorgi
hem de atabeg Ağ Boğa Kara-Koyunluları metbû tanımayı sürdürdüler. Vergilerini mutad olduğu
üzere Kara-Koyunluların başkenti Tebriz’e göndermekteydiler (Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 239;
Kırzıoğlu, 1992, s. 154; Aka, 2001, s. 26; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 205; Doğru, 2004, s.
41; Ababay, 1987, s. 66). Bu dönemde Gürcistan krallarının ve Ahıska atabeglerinin kim olacağı
ve kralların ve atabeglerin ölümlerinden sonra yerlerine geçen haleflerini krallık ve atabeylik
onaylaması Tebriz’den gelen emir üzerine olmaktaydı. Bu durum ise hem Gürcü kralları olan
Bagratlı ailesi hem de Ahıska atabegliği ailesini teşkil eden Kıpçakların Kara-Koyulular’a
istemeseler bile tabiiyette yarışmalarını sağladı. Yukarıda bahsedildiği üzer bu tabiiyetin gerçek
sebebi Gürcistan ve Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’nda büyük bir deprem etkisi yapan Mirza
Cihanşah’ın 1444 yılındaki Gürcistan ve Ahıska seferidir (Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 239;
Kırzıoğlu, 1992, s. 154; Aka, 2001, s. 26).
Ahıska Kıpçak atabegi Ağ Boğa’nın ölümünden sonra atabeglikte gözü olan amcası
Kvarkvare/korkore Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’ya kâmilen hâkim oldu (Kırzıoğlu, 1992, s. 154;
Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 205; Doğru, 2004, s. 41). Ahıska bölgesine yerleştirilen
Kıpçaklar ve Gürcülerin arası Hıristiyanlık bağından dolayı hep iyi olmuştu. Bazen ittifak
oluşturarak Türk-İslan devletlerini Gürcistan ve Atabeg Yurdu/Sa-Atabago siyasetlerine karşı
durmaktaydılar. Atabegler Gürcü krallarını hem birbirlerine hem de Türk-İslam devletlerine karşı
bir denge unsuru olarak kullanmaktaydılar. Mirza Cihanşah’ın 1444 yılındaki Gürcistan ve
Ahıska seferi Gürcistan’daki unsurların artık bir araya gelemeyecekleri ve birbirlerinden
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ayrılacakları bir süreci başlattı. Atabeg İvane’nin ölümü Atabeg Yurdu’nda siyasî çekişmelere
neden oldu. İvane’nin kardeşi Kvarkvare/Korkore yeğeni Ağ Boğa’ya karşı verdiği mücadelede
Gürcü Bagratlı Kartli kralı Giorgi’den gerekli desteği görememesi ve yeğenine destek olması
onun Atabeg olduğu zaman Gürcü Krallığı ile bütün bağlarını koparmak istemesine neden oldu.
Bu eski düşmanlığını bulduğu her fırsatta dile getiren ve belirten Atabeg Kvarkvare/Korkore işe
Kıpçak Türklerini Gürcüleştiren din, mezhep ve kilise meselesi ile başladı. Bu cümleden olarak
atabeg Kvarkvare/Korkore, Gürcülerin Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’daki en önemli hâkimiyet
meselesi olan kiliseleri ayıma teşebbüsü ile başladı. Kilise hâkimiyeti beraberinde siyasî
hâkimiyeti getirdiği için atabeg önce bu meseleyi halletmek istedi. Azgur Piskoposunu kilisenin
başına getirmek isteyen atabeg, Gürcü Kartli kralı ile siyasî ve askerî mücadeleye de girişti. Fakat
bu mücadelede başarılı elde edemedi. Kendisi bu amacında tam anlamı ile başarılı olamasa da
Gürcistan’daki iç karışıklıklar nedeniyle Abhezet, Samegrelo ve Guria/Gürel bölgelerinde siyasî,
dinî ve askerî bağımsızlık için teşebbüsler ortaya çıktı ve Gürcistan bu sayede siyasî bir
bağımsızlıktan mahrum bir hale geldi (Kırzıoğlu, 1992, s. 154; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s.
206; Doğru, 2004, s. 41; İberieli, 2014, s. 204-205, 214).
Kara-Koyunlu hâkimiyetinde doğu Anadolu’da yaşam süren Ak-Koyunlular, Uzun Hasan
Beg’in Üçoklu Oğuzların Bayındır boyuna mensup olan Ak-Koyunluların başbuğu olmasından
sonra Gürcistan ve Ahıska bölgesi yeni bir düşman ile karşılaştı (1453-1478). Doğu Anadolu’da
eski düşmanları Kara-Koyunluların boyunduruğu altında yaşayan Ak-Koyunlular merkezleri olan
Amid (Diyarbakır)’den kuzeye tevcih ederek Erzurum ve Erzincan yörelerine hâkim olmaya
başladılar. Kara-Koyunlular ile verdikleri hâkimiyet mücadelesinde Kara-Koyunlulara tabi olan
Gürcistan üzerine sefer düzenlemeye başladılar. Trabzon Rumları ve Gürcistan üzerine daha
Fahreddîn Kutlu Beg devrinde sefer düzenleyen Ak-Koyunlular ve diğer Türk-İslam devlet ve
idarecilerine de emsal teşkil etmekteydiler (Tihrânî, 1993, s. 12; Tihrânî, 2001, s. 21; Hahanov,
2004, s. 37-38, 75-76; Turan, 2007, s. 2; Fallmerayer, 2011, s. 191-1960-36; Sümer, 1984, s. 26;
Erzi, 1954, s. 187-192; Yücel, 1982, s. 3; Konukçu, 1992, s. 114; Tellioğlu, 2004, s. 143; 176177; Tellioğlu, 2009, s. 101; Akkoyunlu, 1992, s. 9-11; Yinanç, 1997c, s. 254; Vryonis, 1971, s.
257; Bryer - Winfıeld, 1985, s. 252; Zachariadou, 2007, s. 226-227; Yücel ve Sevim, 1990, s.
279; Miller, 2007, s. 38; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 190; Beysanoğlu, 1996, II, s. 400;
Demir, 2007, s. 99; Paydaş, 2006, s. 177-196; Taşcı, 2008, s. 126-127; Taşcı, 2015, s. 160; Taşcı,
2016, s. 397; Keçiş, 2013, s. 127-131; Çakmak, 2005, s. 77; Toksoy, 2008, s. 811). Bu cümleden
olarak Ahî Ayna Beg Haziran 1361’de Gürcistan’a bir sefer düzenleyerek Ahıska/Ahalsıhı,
Samsıhı ve Azgur şehir ve kalelerini ele geçirip Gürcüler’den 12.000 esir toplayarak Erzincan’a
getirdi. O, ayrıca Ağ Boğa/Akbuba’nın nikbeti üzerine Mangıl halkından cizye ve vergi aldıktan
sonra Erzurum ve Legzi taraflarına doğru seferini genişletti (Turan, 2007, s. 2; Yücel, 1982, s. 5;
Konukçu, 1992, s. 87; Miroğlu, 1975, s. 13; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 190; Tellioğlu, 2004,
s. 143; Yücel ve Sevim, 1990, s. 280; Demir, 2007, s. 99; Şahin, 1985, s. 368; Taşcı, 2016, s.
397).
Kara-Koyunlu ve Ak-Koyunluların güney tarafından karadan Osmanlıların ise kuzey
bölgelerini denizden sıkıştırdığı Gürcistan bölgesindeki iç karışıklıklar Gürcülerin Atabeg
Yurdu/Sa-Atabago’da yaşayan Kıpçak Türklerinin birbirinden siyasî ve askerî olarak kopmasına
neden oldu. 1451 yılında 50 civarındaki Osmanlı kadırgasının Gürcistan sahillerini vurması
üzerine Osmanlı Devleti’ne de vergi vermek zorunda kalan Gürcü krallığının bölgedeki
hâkimiyetinden bahsetmek imkânsızdır. 1453 yılında gerekli vergiyi Edirne’ye getiren Trabzon
Komnenosları, Gürel, Megrel ve Abazya bölgesinin idarecileri Osmanlı Devleti’ne tâbi olduğu
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anlaşılmaktadır. 1454 yılında Sokum bölgesinin Osmanlılar tarafından ele geçirilmesinin yanı sıra
1458 yılında başka bir kadırga ile Gürcistan sahillerinin vurulması Osmanlı Devletinin Gürcistan
üzerindeki siyaset düşüncesini ortaya koymaktadır (Kırzıoğlu, 1992, s. 154-155; Kırzıoğlu, 1998,
s.1-21; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 206-208; Doğru, 2004, s. 42; İberieli, 2014, s. 207-208).
İstanbul’un fethinden sonra Bizans desteğinden de mahrum kalan Gürcistan’da iktisadî sıkıntı ve
siyasî istikrarsızlık dayanılamaz bir hale geldi. Bütün bu durumlar Ahıska merkezli Atabegliğin
Gürcistan’dan daha fazla uzaklaşmasına doğal olarak Kara-Koyunlu ve Ak-Koyunlu
Türkmenlerine daha fazla yakınlaşmasına sebep oldu.
Uzun Hasan Beg’in Ak-Koyunlu boyunun başbuğu olması ve 1467 yılında Bingöl’de KaraKoyunlu Mirza Cihanşah’ı ani bir baskınla öldürmesi ve takiben Tebriz’i ele geçirerek başkent
yapması Ahıska merkezli Atabeg Yurdu/Sa-Atabago ile Gürcistan arasındaki siyasî ve askerî
ihtilafları zirveye çıkardı. Artık sadece Ak-Koyunlulara bağlı olan Atabeg Yurdu/Sa-Atabago,
Gürcistan’daki diğer siyasî unsurlar gibi hareket etmeye başladı (Uzunçarşılı, 1988, s. 184, 191192; Woods, 1993, s. 173-178; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 208-209; Doğru, 2004, s. 42;
Ababay, 1987, s. 67). Ahıska merkezli Kıpçaklar, Ak-Koyunluların doğu Anadolu’daki
hâkimiyetini kırmak ve Trabzon’u fethederek Bizans bakiyelerini tamamlamak isteyen Fatih
Sultan Mehmed’in giriştiği faaliyetleri önlemek isteyen Uzun Hasan’ın kurduğu ittifaka dâhil
oldular. Uzun Hasan’ın Trabzon Komnenoslarının kralı David’in kızı ile yaptığı evlilik ile ortaya
çıkan ittifaktı, Kartliler, İmeretililer, Megrelialılar/Eğrisililer, Abazyalılar, Çerkezyalılar,
Osetyalılar,
Karamanoğulları,
Ramazanoğulları
ve
İsfendiyaroğullarına
ilaveten
Samtskhe/Atabeg Yurdu/Sa-Atabagolu Kıpçaklar teşkil ettiler (Uzunçarşılı, 1988, s. 33-34;
Woods, 1993, s. 165; Kırzıoğlu, 1992, s. 155; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 208; Doğru, 2004,
s. 42).
Uzun Hasan Beg’in ilk Gürcistan seferi bu ülkedeki Kara-Koyunlu hâkimiyetine son
vermek ve Azerbaycan bölgesinde Kara-Koyunlulara ile yapılacak mücadelede muhtemel bir
düşman ittifakını zayıflatmak ve ortadan kaldırmak içindi. 1458 yılında Gürcistan seferine çıkan
Uzun Hasan Beg Kıpçak Türklerinin yaşadığı Atabeg Yurdu’nun öncelikle hedefine alarak
Ahıska şehrini kuşatma altına aldı fakat başarısız olarak kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Uzun
Hasan Beg’in Ahıska seferinde başarı elde edememesine Kemah ve Şarkî Karahisar
(Şebinkarahisar) yöneticilerinin isyanlarının etkili olduğu kuvvetle muhtemeldir (Hasan-ı Rumlu,
2006, s. 347-348, 382; Woods, 1993, s. 163, 165-166; Aka, 2001, s. 68; Berdzenişvili - Canaşia,
2000, s. 208-209; Doğru, 2004, s. 42).
1459 yılında Papalık elçileri Gürcistan’a gelerek İstanbul’un Osmanlılar’dan geri alınması
için bir ittifak oluşturma teşebbüsünde bulundular. Gürcistan’da varılan mutabakat gereği 1460
yılında Gürcü elçisi Nikoloz Tbileli ile beraber Ahıska Atabegi II. Kvarkvare/Korkore, Trabzon
Konnesos kralı ve Uzun Hasan Beg’in elçileri Macaristan ve Almanya üzerinde Roma’ya gittiler.
Burada yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmasına rağmen bu ittifaktan fiilî bir durum hâsıl
olmadı (Woods, 1993, s. 165-166; Kırzıoğlu, 1992, s. 155; Kırzıoğlu, 1998, s. 23-33;
Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 208; Doğru, 2004, s. 43; İberieli, 2014, s. 208-209).
1459-1460 yıllarındaki bu ittifak teşebbüsünden sonra Fatih Sultan Mehmed, Osmanlılar
aleyhine oluşabilecek bir ittifakı önlemek amacıyla Trabzon Komnenosları üzerine sefere çıktı.
1461 yılında Trabzon’un Osmanlılar tarafından fethedilmesi üzerine en önemli müttefikini
kaybeden Ak-Koyunlu başbuğu Uzun Hasan, 1462-1463 yılında ikinci Gürcistan seferini tertip
etti. 1462-1463 yılındaki ikinci Gürcistan seferinin asıl sebebi Atabeg Yurdu’nu hâkimiyeti altına
almak isteyen Gürcü Kartli kralı VIII. Giorgi’nin saldırgan tutumlarıydı. 1460 yılındaki ittifak
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teşebbüsünün başarısız olmasından sonra Kartli kralı VIII. Giorgi batı Gürcistan üzerinde hak
iddia ederek Ahıska Atabegliği’nden vergi talep etti. Bu durum üzerine iki taraf arasında çıkan
savaşta başarısız olan Atabeg II. Kvarkvare/Korkore Gürcüler karşısında tutunamayarak Kutais’e
çekildi ve Kara-Koyunlular karşısında siyasî ve askerî bir unsur olarak beliren Ak-Koyunlu begi
Uzun Hasan’da yardın talep etti. Bu yardım talebi üzerine Timur ve Gilek Derviş komutasındaki
kuvvetleri II. Kvarkvare/Korkore’ya yardıma gönderen Uzun Hasan Beg, müttefik kuvvetlerin
Kartli kralı VIII. Giorgi’yi yenmesini ve Atabeg Yurdu üzerindeki Gürcü baskısını ortadan
kaldırılmasını sağladı. Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’yu idare eden Kıpçaklar ile Gürcü Kartli
Krallığı arasındaki bu mücadele mevcut anlaşmazlıkları zirveye ulaştırdı. Bu vesile ile manevî
olarak Gürcü Kartli Bagratlı krallığına bağlı olan Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’nun bu bağlılığı
ortadan kalktı (Tihrânî, 1993, II, s. 393; Tihrânî, 2001, s. 237; Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 431; Hinz,
1992, s. 34, 40; Woods, 1993, s. 167; Kırzıoğlu, 1953, I, s. 492; Kırzıoğlu, 1998, s. 10; Kırzıoğlu,
1992, s. 155-156; Sümer, 1989, s. 272; Yinanç, 1997b, s. 352; Yinanç, 1997c, s. 260; Minorsky
- Tekindağ, 1997, s. 94-95; Erşahin, 2002, s. 71; Konukçu, 1992, s. 114; Bryer - Winfield, 1985,
I, s. 350; Paydaş, 2006, s. 177-196; Akkoyunlu, 1992, s. 77; Erdûş, 1381, s. 65-67; İnbaşı, 2008,
s. 38; Erdem - Paydaş, 2007, s. 86; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 209; Doğru, 2004, s. 43;
Taşcı, 2015, İberieli, 2014, s. 209-210).
Ak-Koyunlu-Atabeg Yurdu/Sa-Atabago ittifakına mağlup olan Gürcü Bagratlı Kartli
krallığına karşı birleşen Gürcistan bölgesinin diğer siyasî teşekküllerinden Kutais İmereti hakimi
I. Bagrat, Svan eristavı Gelovan, Gurya eristavı Vardanoğlu Kakhaber, Megrel ve Odiş hakimi
Dadyan Liparit ile Abhazya ve Ciket kralı Şarşavidze’nin Osmanlılar’dan yardım alarak
oluşturduğu ittifak Kutais’in güneydoğusundaki Çikhori köyü yakınlarında kral VIII. Giorgi’yi
yenerek Bagratlıların Gürcistan üzerindeki hâkimiyetine büyük bir darbe vurdular. Bu darbe
mezkûr idarecilerin siyasî ve askerî bağımsızlıklarının yanı sıra Gürcü Kartli Katolikosluğundan
ayrılmalarına neden oldu. Bu cümleden olarak Abhazlar Gürcü Katolikosluğundan ayrılarak
kendi patrikliklerini kurdular (Kırzıoğlu, 1992, s. 155; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 209-210;
Doğru, 2004, s. 43; İberieli, 2014, s. 210-211).
Osmanlıların Gürcistan’ın kıyı kesimlerinden iç bölgelere ilerleme çabaları karşısında
duran Ak-Koyunlular ise iç kesimlerinden kıyı şeridine hakim olmak istemekteydiler. İki unsur
içinde kıyı kesimi ve iç kesimlerin bağlantısı sağlayan Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’nun önemi
büyüktü. Bu nedenle Ak-Koyunlular Gürcü siyaseti karşısında Kıpçak Atabeglerini sürekli olarak
desteklediler. Ak-Koyunluların koruyuculuğundaki Atabegler Gürcü iç meselelerine de müdahil
olmaya başladılar.
Çikhori Savaşı’ndan sonra Kutais’te kâmilen hakim olamayan kral I. Bagrat, Kartli kralı
VIII. Giorgi’nin baskısı altında iken atabeg II. Kvarkvare/korkore’nin Kartli üzerine yürümesi ve
kral VIII. Giorgi’yi yenmesi Kutais’in I. Bagrat’ın eline geçmesi sağlandı. Atabeg Yurdu/SaAtabago’dan Kıpçak Atabegler ve Kartli kralı VIII. Giorgi arasında devam eden savaşlar bölgenin
tahrip olmasına neden oldu. 1465 yılında atabeg II. Kvarkvare/Korkore ile Kartli kralı VIII.
Giorgi arasında yapılan savaşta Kartli kralı esir düştü ve atabeg tarafından Kutais kralı I. Bagrat
karşısında bir denge unsuru olarak kullanılmak için serbest bırakıldı. Yapılan anlaşma gereği
Cakeliler/Caklılar ülkesi olan Samhsthe/Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’nun bağımsızlığı Gürcü
Kartli Krallığı tarafından kabul edildi (Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 209-210; Doğru, 2004, s.
43-44; İberieli, 2014, s. 211). Bu durum Ak-Koyunluların Gürcistan siyasetinin Ahıska ve
çevresinde yaşayan Kıpçak Türklerinin bağımsızlıkları ve Gürcistan iç siyaseti için ne kadar
ehemmiyet arz ettiğini ortaya koymaktadır.

AHISKA BÖLGESİNİN TÜRKLEŞMESİNE KARA-KOYUNLU VE AK-KOYUNLU DEVLETLERİNİN… • | • 607

1466 yılında vefat eden atabeg II. Kvarkvare/Korkore’nin yerine oğlu
Bahadır/Baadur/Bahadur atabeg oldu. Atabeg Bahadır devrinde (1466-1475) Ak-Koyunlular
Gürcistan’a 3 kez sefer düzenlediler. Bu seferlerden ilk 1466 yılında vuku buldu. Kara-Koyunlu
hâkimiyetindeki Ak-Koyunlu başbuğu Uzun Hasan Beg, bu yılda Gürcistan’ın İmereti bölgesine
bir sefer tertip etti (Tihrânî, 1993, s. 376; Tihrânî, 2001, s. 227-228; Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 430;
Kırzıoğlu, 1992, s. 155; Aka, 2001, s. 67; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 209-210; Doğru, 2004,
s. 44). Bu seferin nedeni kuvvetle muhtemel İmereti bölgesinin Ak-Koyunluların düşmanı olan
Osmanlıları metbû tanıması idi. Kıyı sahilinden iç kesimlere ilerlemek isteyen Osmanlılar
kendilerine itaat eden mahallî idarecilere verdikleri destek sayesinde bu idarecilerin saldırgan ve
cüretkâr davranmalarına neden olmaktaydılar. Bu nedenle Gürcistan’da her hangi bir Osmanlı
vasalına tahammül edemeyen Ak-Koyunlular 1466 yılında İmereti bölgesini yağma ve tahrip
ederek diğer mahallî idarecilere önemli bir gözdağı verdiler.
Uzun Hasan’ın 1467 yılında Kara-Koyunlu hükümdarı Mirza Cihanşah’ı Bingöl’de anî bir
baskın ile öldürmesi ve Kara-Koyunlu ulusuna hâkimiyet kurarak Tebriz’i ele geçirmesi
Gürcistan bölgesi siyaseti için de önemli bir hadise oldu (Uzunçarşılı, 1988, s. 184, 191; Woods,
1993, s. 173-178; Aka, 2001, s. 67-72; Erdem - Paydaş, 2007, s. 88-93; Ababay, 1987, s. 67).
Kara-Koyunluların hakim oldukları toprakların tamamına tahakküm eden Uzun Hasan
1472 yılında Kartli Krallığı ve Ahıska Atabegliği arasındaki ittifakı ortadan kaldırmak için
düzenlediği bu seferde öncelikle Atabeg ülkesini vurarak atabeg Bahadır’ın ülkesinden kaçmasına
ve izini kaybetmesine neden oldu. İleri harekâta devam eden Uzun Hasan Padişah Kartli’ye
girerek başkent Tiflis’i fethetti ve buraya kendi adamlarını yerleştirdi. Yoluna devam eden Uzun
Hasan, Gürcistan’da köklü değişiklikler yapmak istediği için İmereti’ye giderek kral Bagrat’ı
tahttan indirip yerine kendine bağlılık yemini eden oğlu Aleksandr’ı İmereti tahtına çıkardı
(Tihrânî, 1993, s. 393-394; Tihrânî, 2001, s. 237; Kırzıoğlu, 1992, s. 156; Berdzenişvili - Canaşia,
2000, s. 211; Doğru, 2004, s. 44). Osmanlılar ile karşılaşması kesin gibi olan Uzun Hasan’ın bu
mücadele öncesi çok fazla ehemmiyet verdiği Gürcistan’ı denetim altına alarak savaş esnasında
hem insanî yardım hem de arkasını sağlama almak isteği anlaşılmaktadır. Atabeg Bahadır’ın
ülkesini tek edip firar etmesi ve kayıplara karışması üzerine sultan Uzun Hasan, Ağ Boğa’nın
oğlu III. Kvarkvare/Korkore’yı Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’ya idareci olarak tayin etti. Bu sefer
Ak-Koyunluların Gürcistan hâkimiyetini tartışılmaz gir hale getirdiği gibi iktisadî olarak ta AkKoyunlu hazinesine önemli bir katkı yaptı. Azgur Kilisesinin altın ikonlarını bile söktüren Uzun
Hasan, Gürcistan’da Gazneli Mahmûd’un Hindistan’daki gibi bir etki yaptı. 30.000 esir ve büyük
çapta ganimetle başkent Tebriz’e dönen Uzun Hasan Osmanlılar ile savaş öncesinde hem
hazinesini zenginleştirdi hem de muhtemel bir savaş esnasında Gürcistan’ı hareket edemeyecek
bir hale soktu (Tihrânî, 1993, s. 393-394; Tihrânî, 2001, s. 237; Kırzıoğlu, 1992, s. 156;
Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 211; Doğru, 2004, s. 44).
Muzaffer bir tavırla doğu Anadolu’da da faaliyet gösteren Ak-Koyunlular Osmanlılar ile
1473 yılında Erzincan dolaylarındaki Otlukbeli/Başkent mevkiinde karşılaştı ve Uzun Hasan
Padişah’ın ordusu ateşli silah kullanan Osmanlı ordusu karşısında başarısız oldu (Uzunçarşılı,
1988, s. 193; Woods, 1993, s. 164, 190-199; Kırzıoğlu, 1992, s. 156; Erdem - Paydaş, 2007, s.
111-119; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 2; Doğru, 2004, s. 44; Ababay, 1987, s. 68-70). Savaş
meydanından çekilen Uzun Hasan Gürcistan bölgesindeki hâkimiyetini yeniden tesis edebilmek
için 1477 yılında Gürcistan seferine çıktı. Otlukbeli Savaşı’dan sonra bir süre kendini
toparlamayan Ak-Koyunluların Gürcistan’a tam manası ile hakim olamaması üzerine Ahıska’nın
eski atabegi Bahadır, Ahıska’ya gelerek yenine atabeg tayin edilen III. Kvarkvare/korkore’yi
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tahttan indirerek yeniden atabeg oldu. Ak-Koyunluların Otlukbeli Savaşı sonrasında içinden
bulundukları bunalım durumu nedeniyle bu oldubittiyi kabullenmek zorunda kalmalarına sebep
oldu. 1475 yılında ölen atabeg Bahadır’ın yerine I. Menuçehr/Manuçar atabeg oldu. Müttefikleri
Rus knezleri ve Altın Ordu Hanlığı ile bağlantıyı koparmak istemeyen Uzun Hasan 1475 yılında
Gürcistan seferine çıkarak Kartli üzerine yürüdü. Komutanlarından Musullu Sufî Halil Beg,
başkent Tiflis’e girerek burayı yağma ve talan etti. Ahıska bölgesinden ise I. Menuçehr firar
ederek ülkesini terk ettiği için yerine III. Kvarkvare/korkore ikinci defa atabeg oldu. Büyük
ganimet ve çok sayıda esir elde eden Uzun Hasan bu sefer esnasında hastalandı ve 5 Ocak 1478
tarihinde hayata gözlerini yumdu (Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 541; Sanjian, 1969, s. 322;
Uzunçarşılı, 1988, s. 193; Woods, 1993, s. 202, 238-239; Kırzıoğlu, 1992, s. 156; Erdem Paydaş, 2007, s. 122; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 211; Doğru, 2004, s. 44; İberieli, 2014, s.
211-212). Ak-Koyunlu oymağına ikbal devrini yaşatan ve begliği devlet haline getirerek zirveye
ulaştıran Uzun Hasan, beglik ve padişahlık devrinde Gürcistan’a 1458, 1463, 1466, 1472 ve 1478
yıllarında toplam 5 sefer tertip etti. Bu seferler esnasında Ahıska merkezli Kıpçak atabeglerinin
merkezi Tiflis olan Kartli krallığından bağımsız olmasına ve Gürcistan’ın mahallî idarelerinin
güçlenmesine ve daima denetim altında tutulmasına sebep oldu (Tihrânî, 2001, s. 237; Hasan-ı
Rumlu, 2006, s. 431; Hinz, 1992, s. 34, 40; Woods, 1993, s. 164; Kırzıoğlu, 1953, s. 492;
Kırzıoğlu, 1998, s. 10; Kırzıoğlu, 1992, s. 154-156; Sümer, 1989, s. 272; Aka, 2001, s. 68;
Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 208-211; İberieli, 2014, s. 208-212).
1477 yılından sonra atabeg yurdunda meşruiyet sağlayamayan atabeg ııı.
Kvarkvare/Korkore’nın Atabegliğini kabul etmeyen I. Menuçehr’i atabeg kabul eden bazı
idareciler Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’nun 5 parçaya bölünmesine sebep oldular. Bu cümleden
olarak Atabeg Yurdu/Sa-Atabago 1. Ahıska merkezli ana kol Samtsthe, 2. merkezi Çıldır
Akçakalesi olan Cavakhet, 3. merkezi kuvvetle muhtemel Tukharis olan ŞavşatMaçakhalet/Maçahel, 4. merkezi Ardanuç olan Kalarçet ve 5. merkezi önce Oltu daha sonra
Tortum Akçakalesi olan Tao/Tav-İli olarak 5 parçaya bölündü ve siyasî birlikten mahrum bir hale
geldi (Kırzıoğlu, 1992, s. 156; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 210-211; Doğru, 2004, s. 44-45).
Uzun Hasan Padişah’ın ölümünden soran Ak-Koyunlulara bağlı olan Atabeg Yurdu/SaAtabago’ya 1479 yılında Trabzon valisi ile Amasya sancakbegi olan şehzade Bayezid’in
gönderdiği bir birlik Maçakhalet/Maçahel bölgesini Osmanlı hâkimiyetine aldı (Hasan-ı Rumlu,
2006, s. 567; Kırzıoğlu, 1992, s. 156; Kırzıoğlu, 1998, s. 83-99; Doğru, 2004, s. 45). AkKoyunluların iç meseleler ile iştigal ettiği bir dönemde Kartli kıralı Konstantin İmereti’ye hâkim
olduktan sonra gözünü atabeg yurduna dikti. Bu nedenle Kıpçak atabegi III. Kvarkvare/Korkore
ile Kartli kralı Konstantin arasında 1483 yılında Aradet mevkiinde vuku bulan savaşta Kıpçaklar,
Gürcüler’e üstünlük sağladılar. Bu sayede prens Aleksandr İmereti’ye hakim oldu ve
Gürcistan’daki siyasî birlik yeniden bozulmuş oldu (Kırzıoğlu, 1992, s. 156-157; Berdzenişvili Canaşia, 2000, s. 211-212; Doğru, 2004, s. 45).
Gürcistan’daki siyasî istikrarsızlık sultan Yakub Beg devrinde de Ak-Koyunluların
Gürcistan ve Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’ya sefer düzenlemelerine sebep oldu. Bu cümleden
olarak Yakub Beg devrinde 1483 yılında düzenlenen Gürcistan seferinde Ahıska, Azgur ve
Ahalkelek şehir ve kaleleri ele geçirildi. Bağımsız hareket etmeye başlayan Atabeg Yurdu/SaAtabago’ya büyük bir darbe vuruldu (Hasan-ı Rumlu, 2006, s. 577-578; Woods, 1993, s. 238239; Kırzıoğlu, 1992, s. 157; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 211-212; Doğru, 2004, s. 45). Bu
dönemde Yakub Beg’in akrabası olan Şiî Safevî hanedanına mensup olan Şeyh Haydar, Çerkezler
üzerine bir sefer tertip ederek önemli ganimet ele geçirerek tarikat merkezi olan Erdebil’e döndü
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(Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s. 212; Doğru, 2004, s. 45).
1488 yılında Gürcistan’daki Ak-Koyunlu birliklerinin mağlup olması üzerine 1489 yılında
Musullu Sufi Halil Beg komutasında bir Ak-Koyunlu ordusu Kartli’ye girerek başkent Tiflis’i ele
geçirdi. İleri harekata devam edemeyen Ak-Koyunlu ordusu Van Gölü Havzasının güneyine
hakim olan Kürt emirlerinin isyanını bastırmak için Tiflis’te fazla kalamadı. Kartli kralı III.
Konstantin, doğu Anadolu’da Ak-Koyunlulara tâbi olan mahallî emirleri isyan ettirerek bu AkKoyunlu baskısından kurtulmuş oldu (Kırzıoğlu, 1992, s. 157; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s.
212; Doğru, 2004, s. 45).
1487 yılında atabeg I. Menuçehr’in ölümünden sonra Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’ya tek
başına hâkim olan atabeg III. Kvarkvare/korkore’nin eşi Dedis İmedi adlı eşinden Bahadır,
Keyhüsrev (Kay Khosro) ve Mirza Çabuk adlarında üç oğlu oldu. 1498 yılında ölen III.
Kvarkvare/Korkore’nın yerine büyük oğlu Keyhüsrev geçti. Bahadır 1474 yılında hayatını
kaybetmişti. Keyhüsrev 2 yıl sonra 1500 yılında hayatını kaybedince yerine kardeşi Mirza Çabuk
geçti. Mirza Çabuk devri Trabzon sancakbegi şehzade Selim vasıtasıyla Osmanlıların batı
Gürcistan’a hâkim oldular ve daha sonra padişah olan Yavuz Sultan Selim Safevîler’i yendiği
Çaldıran Savaşı dönüşünde Atabeg Yurdu’nu da Osmanlı hâkimiyetine aldı (Woods, 1993, s.
164; Kırzıoğlu, 1992, s. 157-163; Kırzıoğlu, 1998, s. 99-120; Berdzenişvili - Canaşia, 2000, s.
215-216; Doğru, 2004, s. 45-47; Ababay, 1987, s. 70-77; İberieli, 2014, s. 215-230).
Hârezmşâhlılar, İlhanlılar, Timurlular, Kara-Koyunlular, Ak-Koyunlular ve Osmanlıların
Gürcistan siyaseti ve Ahıska bölgesini ellerinde tutan Kıpçak kökenli Atabeglerin bu devletler
tarafında yer almaları Atabeg Yurdu/Sa-Atabago’nun Gürcüleşmesine engel oldu. Hıristiyan
olmalarına rağmen Gürcüler ile aralarına mesafe koyan Türk kökenli Atabegler Osmanlı
döneminde İslamiyet’i tercih ederek bu bölgenin bir İslam beldesi olmasını sağladılar. KaraKoyunlu ve Ak-Koyunlu Türkmenlerinin Gürcistan siyaseti Ahıska bölgesinin Türk kalmasının
en önemli nedenidir. Zira yaklaşık 4 asır boyunca Türk-İslam devletlerinin özellikle XIV. ve XV
asırlara boyunca Gürcistan siyasetine yön veren Kara-Koyunlular ve Ak-Koyunlular Ahıska’daki
Kıpçak Atabegliğinin Gürcüler ile siyasî ve askerî rakip olmalarına neden oldular. Bu rekabet
nedeniyle Gürcülere fazla yaklaşmayan Atabeg ailesi Osmanlı devrinde Hıristiyanlık ve
dolayısıyla Gürcüleşmekten vaz geçerek Müslümanlığı dolayısıyla da Türklüğü tercih ettiler.
Halkının önemli bir kısmı Hârezmşâhlılar Gürcistan akınlarından sonra İslamiyet’i tercih eden
Atabeg ailesi Osmanlılar devrinde İslamiyet’i ve Türk kültür dairesi içinde kalmayı tercih ettiler.
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A HISTORICAL GEOGRAPHY RESEARCH: THE MESKHETIAN TURKS IN
YOLGEÇTİ VILLAGE, ERZURUM
İbrahim Caner TÜRK
Fatih ORHAN
Özet
Ahıska, Ardahan’ın Posof ve Çıldır ilçelerine komşu olan ve günümüzde Gürcistan sınırları
içerisinde yer alan bölgeye verilen bir isimdir. Bu bölgede yaşayan Ahıska Türkleri’nin bir kısmı, 18771878 Osmalı-Rus Savaşı(93 Harbi) başladıktan sonra, Rusların uyguladığı baskılar nedeniyle can ve namus
hürriyetlerini kurtarmak amacıyla Osmanlı’nın Anadolu topraklarına göç etmişlerdir.
Bu zorunlu göç esnasında Ahıska Türkleri birçok zorluk yaşamışlardır. Bu yaşanmış zorlukların
sadece yazılı kaynaklardan değil, aynı zamanda “sözlü tarih” olarak tanımlanan bireysel deneyimlerin
mikro tarihinden de ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Bu çalışmada Yolgeçti Köyü Ahıska Türklerinin
mikro tarihine odaklanılmıştır. Öznel algıların nesnel sonuçlar veya göstergeler içerdiği varsayımından yola
çıkarak, Yolgeçti Köyü Ahıska Türkleri özelinden o günün nesnel koşullarına ilişkin önemli bilgilerin de
elde edildiği düşünülmektedir.
Konumuzu teşkil eden Yolgeçti köyü Ahıska Türkleri’nin ataları, o dönemde Ahıska bölgesindeki
gümüş madeni ile ünlü Periska köyünde ikamet etmekteydi. Baskıların artması sonucu aile büyüğü Kadı
Hüseyin Ağa nezaretinde köyü terk ederek Çıldır’ın Kemerbel Öncü (eski adı Çayes) Köyü’ne
sığınmışlardı. On sekiz yıl burada kaldıktan sonra Çıldır’a, oradan Ardahan’a ve son olarak da Erzurum
iline göç etmişlerdir. Erzurum’da yaklaşık beş-altı yıl Yukarı Mumcu mahallesinde ikamet ettikten sonra,
Devlet eliyle Çat ilçesine yerleştirilmişlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, şu anda da ikamet ettikleri
Yolgeçti (Sitavuk) köyüne yerleşmişlerdir. Günümüzde köyün halkının çoğunluğunun Ahıska Türkü
kökenli olduğu köylüler tarafından ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkü, Erzurum, Yolgeçti köyü, göç.
Abstract
Ahıska is the name of the place, which is neighboring Posof and Çıldır districts of Ardahan and
which is within the boundaries of Georgia. Due to the pressures imposed by the Russians, after the OttomanRussian War in 1877-1878 (the ‘93 War), some of the Meskhetian Turks who lived in this region
immigrated to Anatolian territories of Ottoman Empire to save their lives and honors.
During that forced migration, the Meskhetian Turks had a lot of difficulties. It is quite important that
those difficulties experienced were brought out from not only the written resources but also the microhistory of individual experiences, which is also defined as ‘oral history’. In this study is focused on the
micro-history of the Meskhetian Turks in Yolgeçti village. Based on the assumption that the subjective
perceptions include objective results or indicators, it is thought that important information about the
objective conditions of that time has been obtained from the Meskhetian Turks in Yolgeçti village.
The ancestors of the Meskhetian Turks in Yolgeçti village, who constitute our topic, were living at
that time in Periska village in the Meskhetian region, which is famous with silver mine. As a result of
increased pressures, they left the village accompanied by the senior member of the family, Kadı Hüseyin
Ağa, and they took refuge in Kemerbel Öncü Village (former name Çayes) in Çıldır. After staying there
for eighteen years, they moved to Çıldır, and then from there to Ardahan, and finally to Erzurum province.
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After they resided in Yukarı Mumcu neighborhood in Erzurum for 5-6 years, they were placed in Çat district
by the State. In the early years of the republic, they settled down into Yolgeçti (Sitavuk) village, where they
are still residing. Today, the villagers state that most of the people of the village are from Meskhetian origin.
Key words: Meskhetian Turk, Erzurum, Yolgeçti village, migration

Giriş
Ahıska, Gürcistan’ın güney batısında, Türkiye’nin kuzey doğusunda Ardahan ilimize sınır
teşkil eden, Türkiye sınırına (Türkgözü Sınır Kapısı’na) 15 km., Ardahan’a 60 km. mesafede
bulunan dağlık bir bölgedir.
Ahıska bölgesi bugünkü Türkiye-Ermenistan sınırının birleştiği yerin kuzeyinde, Acaristan
Özerk Cumhuriyeti’nin(Batum) doğusunda ve Tiflis’in güneyinde, Gürcistan sınırı dâhilindedir.
Bu bölge, kuzeyde Borjoma, güneyde Çıldır düzlüğüne, doğuda Borçalı’ya, batıda Acar
topraklarına dayanır. Adigön, Aspinza, Ahilkelek ve Bağdonoka gibi önemli yerleşim birimleri
ile 220 den fazla köyün merkezi olan Ahıska’nın yüz ölçümü, 6260 kilometrekare
büyüklüğündedir. Bu topraklar tarıma ve hayvancılığa çok elverişlidir.
Posof Çayının iki yakasında yer alan şehir, kara yoluyla Tiflis, Batum ve Türkiye’ye
bağlıdır. Ayrıca Türk sınırının çok yakınına kadar uzanan bir demiryolu, Ahıska’yı Tiflis’e
bağlar. (Önal, 2014, 15) Ahıska Türklerine “Mesket Türkleri” de denilmektedir, çünkü bu bölgede
Mesket Sıradağları uzanmaktadır.
Ahıska Dede Korkut Kitabı’nda Ak-Sıka/Ak-Kale, 481 yılında Akesga adıyla anılan eski
Oğuz beldesidir. Elde edilen bulgular, bölgenin milattan önce de önemli bir yerleşim bölgesi
olduğunu göstermektedir. (Avşar ve Tunçalp, 1994, 14; Aslan, 1995, V; Kırzıoğlu, 1970, 203)
Evliya Çelebi 17. Yüzyılda Ahıska’ya gittiğinde bölgede taş bir kale, kale içinde bin yüz tane ev,
eski cami, pek çok han, hamam ve medrese bulunduğunu tespit etmiştir. Ama bu eserlerden hiçbiri
günümüze intikal etmemiştir. (Evliya Çelebi II. Kitap, 2011, 165)Selçuklu hâkimiyeti dönemi
Kuzey Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya’ya Türk boylarının toplu göç ettiği ve bölgenin
Türkleştiği dönemdir. Selçuklular daha sonra Anadolu’yu da Türkleştirdiler. Bölgeye, 1068’de
Selçuklular, 1268’de Moğollar hâkim olmuş, kısa süren Moğol hâkimiyetinden sonra, kendi
halkından olan derebeyleri yönetimi ele almışlardır. Yarı bağımsız olarak İlhanlı, Karakoyunlu
ve Akkoyunlu devletlerine bağlı kalan Ahıska Bölgesi, 1578 Çıldır Savaşıyla Osmanlı Devleti’nin
yönetimine geçerek eyalet merkezi haline gelmiştir. (Kırzıoğlu, 1970, 203-204; Avşar ve
Tunçalp, 1994, 15; Aslan, 1995, V; Önal, 2014, 16) 250 sene Osmanlı toprağı olan Ahıska’ya çok
sayıda Anadolu Türkü iskân edilmiş, bu zaman zarfında din, dil, kültür ve yaşam biçimleri
açısından Anadolu Türklüğü ile bir bütün teşkil etmiştir. (Aslan, 1995, 2)
Rusların Kafkasların güneyine inmesiyle Ahıska da Rusların saldırılarına maruz kalmıştır.
1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında Kars’ın Rusların eline geçmesiyle yeni hedef Ahıska
olmuştur. Birbiri içine kıvrılarak uzayan dar sokakları, tepeler üzerinde birer kale gibi inşa edilmiş
evleri ve cesur halkı ile Ahıska Kalesi üç asırdır Rus ve İran saldırılarından korunmayı başarmıştı.
Bu yüzden kalelerinin zapt edilemeyeceğine inanan Ahıskalılar, Paskieviç’in teslim teklifini şu
sözlerle cevaplamışlardı: “Siz gökyüzündeki Ay’ı Ahıska’nın camisindeki hilalden çok daha
kolay sökebilirsiniz.” (Baddaley, 1989, 201-202)5 Ağustos 1828 günü(23 Muharrem 1244), yerli
halkın koruduğu Ahılkelek Kalesi Ruslar tarafından toplarla dövülerek düşürülmüştür. (Zeyrek,
2001; Avşar ve Tunçalp, 1994: 15 ) General Paskeviç denilen ve bügün bile kan ve vahşet timsali
olarak, Ahıskalılar arasında “Başkovuç” diye lanetle anılan Rus başkumandanının emriyle 17
Ağustos gecesi saldıran Rusları öğleye değin Ahıskalı koruyucular savaşarak bozdular. 27
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Ağustos hücumunda şehre yangın paçavraları atan Ruslar, Ahıska’yı Kars gibi yararak düşürmeye
çalıştılar; her sokakta evleri tutuşturmaya koyuldular. Gece boyunca Rus topları ve yangını yayan
askerlerin saldırışları karşısında Ahıskalılar, bir yandan cayır cayır yanarken, bir yandan da “Türk
kadınları, ellerinde kılıç bulunduğu halde Rus efradı üzerlerine arslanlar gibi hücum ve savlet
ederek muharebede sebat ediyorlar”, çaresiz kalan kızlar ve gelinler de, pis Moskoflar eline
düşmemek için “kendilerini diri diri yangın alevleri içine atıyorlar”, namuslarını kurtarıyorlardı.
Ertesi 16 Safer 1244/28 Ağustos 1828 günü kuşluk vakti koca Ahıska, küllerle kaplı ve üzerinde
dumanlar tüten bir harabe olarak, şerefiyle toptan din ve Türklük uğrunda şehit olarak, Moskoflar
eline düşmüştür. (Avşar ve Tunçalp, 1994, 16) Şehir yağmalanmış, kütüphaneler Petersburg’daki
imparatorluk kütüphanesine taşınmıştır. 14 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. Böylece Ahıska’nın karanlık
devri de başlamıştır. (Buntürk, 2007, 36; Avşar ve Tunçalp, 1994, 16; Arslan, 1995, V) Ahıska
ve çevresinin Çarlık Rusya’sı elinde geçen bundan sonraki dönemi zulümlerle doludur. Ruslar,
Ahıska’yı ele geçirdikten sonra orada yaşayan Türklere her türlü zulmü reva görmüş, işkence ve
zorlama sonucunda on binlerce Ahıskalı Anadolu içlerine göç etmek zorunda kalmış, Erzurum,
Ağrı, Muş, Çorum, Hatay ve Bursa yörelerinde yerleşmiştir. (Bostan, 1988) Onların yerlerine ise
Rus, Gürcü, Ermeni ve Yahudiler iskân edilmiştir. Orada kalanlar, Rus mezalimi altında
yaşamaya devam etmişlerdir. (Arslan, 1995, 6; Buntürk, 2007, XX; Zeyrek, 2001)
İşgalci Rus yönetimi, 1829’da işgal ettiği Ahıska ve Ahılkelek’te Türk izlerini taşıyan tarihî
eser ve abideleri yıktırdı. Çeşitli bahanelerle Türklere ait birçok câmi, mescit, medrese, türbe ve
şehitlikler ile kabristanlar yıkılıp yok edildi. (Buntürk, 2007, 60)
Ahıska’nın Rusya’nın eline geçmesi halk arasında büyük üzüntü yarattı ve pek çok ağıtın
söylenmesine sebep oldu. Bunlardan Ahıska Ağıdı (1830 Düşman Saldırısında) şöyleydi:
Moskof, ikindide kurdu savaşı,
Bozuldu kal’ası, dağıldı taşı.
Mel’ün fırsat buldu verdi ataşı;
Vay ki harab oldu, güzel Ahıska,
Bozuldu, dağıldı kazel Ahıska.
Şeherin yarası odlara yandı,
Şehidler kanıyla yerler boyandı.
Ah ü figann asümana dayandı.
Vay ki harab oldu güzel Ahıska,
Özüne çare bul, düzel, Ahıska…
Ahıska’dan çıktı, ulu bir duman,
Mevlam, Ahiret’te nasip et iman,
Zulüm arşa yetti, vermiyor aman
Vay ki harab oldu güzel Ahıska,
Bozuldu bağları, kazel Ahıska.
Baltalı analar cenge katıldı,
Sabi, sıbyan ataşlara atıldı;
Al-belekten Çay’ın yüzü tutuldu,
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Vay ki harap oldu güzel Ahıska,
Özüne çare bul, düzel Ahıska..
Cennet mislin gözününden gitmiyor,
Elimiz ulaşmaz, kuvvet yetmiyor;
Viran oldu bağlar, bülbül ötmüyor;
Vay ki harab oldu güzel Ahıska,
Bozuldu dağları, kazel Ahıska,
Özüne çare bul, düzel Ahıska. (Avşar ve Tunçalp, 1994, 56)
1828-1829 Türk-Rus Savaşı’ndan sonra Rusya’nın işgaline maruz kalan Ahıska Türkleri
geçen süre içerisinde ortalama her 25 yılda bir katliama, göçe ve sürgüne zorlanmışlardır.
Özellikle 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın başlarındaki Türk-Rus savaşları sırasında, savaş
meydanına dönen Ahıska bölgesinde katliam ve göçler bir arada yaşanmıştır. Savaş arası
dönemlerde ise Rusya’nın sömürgeci politikaları bölgedeki Türkleri ya asimile etmeye ya da göçe
zorlamaya yönelmiştir. Bütün bunlara rağmen bölge Müslümanları örnek bir yaşam mücadelesi
vermişlerdir. (Buntürk, 2007, 433)
Bu çalışmada; Ahıska Türklerinden, Gıyasettin Yaşarbaş’ın şifahi anlatımıyla 1877-1878
Osmanlı-Rus Harbi(93 Harbi) başladıktan sonra, Rusların uyguladığı baskılar nedeniyle can ve
namus hürriyetlerini kurtarmak amacıyla Ahıska bölgesindeki gümüş madeni ile ünlü Periska
Köyü’nden Anadolu’ya göç eden ve şu anda Erzurum Yolgeçti Köyü’nde ikamet eden Ahıska
Türklerinin yaşadıkları, mücadeleleri, çektikleri zorluklar ve hayatlarındaki değişimin boyutu bir
araştırma tekniği olan “sözlü tarih” yöntemiyle irdelenmiştir. Böylece bir nevi sürgüne tabi
tutulan bu Ahıska Türklerinin yaşadıkları, Gıyasettin Yaşarbaş’ın anlattığı öznel gerçeklerden
ortaya konulmaya ve bu yaşananların gelecek nesillere aktarılmasına çalışılmıştır.
Sözlü Tarih
Sözlü tarih belli bir döneme ait kişisel tanıklık ve/veya yaşantıların belleğin
derinliklerinden çıkarılıp değerlendirilmesi yoluyla toplumların tarihlerinin inşasına katkıda
bulunmaktadır. Yazılı tarihle saptanamayacak nitelikteki bilgilere ulaşmayı sağlamaktadır.
Sözlü tarih özelde insan, genelde ise toplumun hafızasıyla ilgilidir. Yaşayan her bireyin
hayatında, deneyimleri ve tanıklıkları vardır ve böylece geçmiş bugüne taşınmış olmaktadır.
Kişiler canlı olarak yaşayan kişilerin tarihsel birikimini öğrenirler. Buradan hareketle o toplumun
yapısı, değişimi ve gelecek için önemli ipuçları yakalanmaya çalışılır. (Everett, 1992, 5)
Sözlü tarih, yazılı tarihe katkıda bulunabilecek ve bu tarihi denetleyebilecek önemli bir
kaynaktır. Öyküler, masallar, türküler, maniler ve ağıtlar gibi sözel kaynaklar bir derecede önemli
tarihsel ve sosyolojik kaynaklardır. (Gürbüz ve Kul, 2016, 136) Diğer bir ifadeyle sözlü tarih, bir
yandan yazılı kaynaklarda bulunamayan farklı bilgilere ulaşmanın bir yoluyken, diğer yandan da
yazılı kaynakların iktidarının ötesindeki bilgileri elde etme potansiyeli barındırmaktadır.
(Öztürkmen, 2001, 115) Sözlü kaynağın, belli bir yaştaki insanlar olması sebebiyle, bu insanların
ölümüyle bir dönemin zengin bilgi birikimi de yok olmaktadır. Bu da sözlü tarih çalışmalarına
ayrı bir önem kazandırmaktadır. (Metin, 2002, 295)
Bireyin içinde bulunduğu toplumun en iyi yansıması olduğu gerçeğiyle de yapılan bu sözlü
tarih çalışmasıyla “Gıyasettin Yaşarbaş” özelinde Yolgeçti Köyü Mesketlerinin Periska-Yolgeçti
arasındaki maceralı yolculuğu aktarılmaktadır.
Görüşme öncesinde bu konuda yardımcı olabilecek kişi özellikle seçilmiştir. Yolgeçti

BİR TARİHİ COĞRAFYA İNCELEMESİ: ERZURUM YOLGEÇTİ KÖYÜ AHISKA TÜRKLERİ • | • 617

Köyü Ahıska Türkleri içerisinde yaşça daha üstün olanlar bulunmakla birlikte, bunların sağlık
problemlerinin olması, Gıyasettin Yaşarbaş’ın ise yaşça bunlardan fazla geri kalmaması(72 yaş)
ve kültür seviyesi itibariyle de dikkat çekmesi tercihte etkili olmuştur. Görüşme Yolgeçti
sakinlerinin uğrak yeri olan Çağlayan Kıraathanesi’nde 2 saat gibi bir sürede sözlü tarih
görüşmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Sözlü Tarih Tekniği ile ve Gıyasettin Yaşarbaş’ın Anlatımıyla Yolgeçti Köyü Ahıska
Türklerinin Tarihi
Daha önce de gösterildiği üzere 1828-1829 Harbi ve neticesinde imzalanan Edirne
Antlaşması ile Ahıska bölgesi Ruslara terkedilmişti. Böylece Ahıska’nın karanlık dönemi de
başlamıştı. Nitekim Ahıska’nın Rusya egemenliği altındaki bundan sonraki dönemi zulümlerle
doluydu. Bunun neticesi bir kısım Türkiye’ye göç ederken geri kalanlar Rus mezalimi altında
kalmıştı.
Geride kalanlar üzerindeki baskıların Osmanlı-Rus Harplerinde daha da arttığı
anlaşılmaktadır. Bölgenin cephe hattı olması, Rusların bölge halkının Osmanlı ordularına yardım
etme ihtimali üzerinde durmalarının zulümleri arttırdığı görülmektedir. Nitekim baskıların zirve
yaptığı dönemlerden birisi de 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi(93 Harbi) idi.
Gıyasettin Yaşarbaş’ın ifadesine göre 1877-1878 Harbi’nin başlamasıyla Ahıska
bölgesindeki gümüş madeni ile ünlü Periska köyünde ikamet etmekte olan dedeleri de(Atalarının
Konya-Meram bölgesinden 1570 li yıllarda Ahıska’ya göçürülen Kınık Türkmenlerinden
olduğunu ve ailenin Çakizeoğulları olarak bilindiğini ifade etmiştir) Rusların baskısına maruz
kalmıştı. Baskıların artması sonucu can ve namus hürriyetleri tehdit altına girince aile büyüğü
Kadı Hüseyin Ağa nezaretinde köyü terk etmek zorunda kalmışlardı. İstikamet Osmanlının
Anadolu toprakları idi. Bu zorunlu göç esnasında Ahıska Türkleri birçok zorluk yaşamışlardı.
93 Harbi muhaciri olarak ilk ikamet yerleri Ardahan, Çıldır’ın Kemerbel Öncü (eski adı
Çayes) Köyü idi. Burada 18 yıl kalınmıştı. Fırsat bulunursa dönmek ümidiyle beklenmesine
karşın Rusların çekilmediğinin de görülmesiyle Kars muhaciri-93 muhaciri sıfatıyla batıya
yönelmek zorunda kalınmıştı. Aile büyüklerinden Hasan Ağa Dede burada vefat etmişti.
Yerli Çayes Köyü’nden merkez Ardahan’a, Ardahan’dan Erzurum’a göç edilmişti.
Erzurum’da yaklaşık beş-altı yıl Yukarı Mumcu Mahallesi’nde ikamet ettikten sonra, Devlet
eliyle Çat ilçesine yerleştirilmişlerdi. Amca çocukları Hasan Ağa oğlu Hüseyin Ağa Dede
çocukları da birlikteydi. Gıyasettin Yaşarbaş’ın ifadesine göre şimdiki Yaşarbaşlar Sülalesi, Kadı
Hüseyin’in dört oğlunun çocuklarıydı. Periska’dan gelen ve soy isimleri Delice olan; Nazim
Helfe, Teyar Meral, Behçet Meral ise Molla Rüştü çocuklarıydı.
Birinci Dünya Harbi yıllarında devletin zafiyet göstermesi üzerine eşkıyanın Çat’ta baskın
yapıp, hayvanlarını götürmeleri üzerine aile, Gıyasettin Yaşarbaş’ın ifadesiyle 1918 Ermeni
Harbi’nde Erzurum’un içine Çaykara’ya yerleşmişlerdir. Kadı Hüseyin’in İzzet Ağa, Mehmet
Ağa, Şaban Ağa, Medet Ağa ismindeki dört oğlundan Mehmet Ağa Ermeni sürümünde
Horasan’ın Horumun düzünde şehit olmuştur. Şairlik yönü olan Gıyasettin Yaşarbaş bunu şu
dizelerle dile getirmiştir.
Horumun düzünde dedemiz şehit
Dilinde Kur’an kalbinde tevhit
Arşı alada melekler şahit
Manevi âlemde yine Erzurum
Dünyayı âlemde yine Erzurum
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Gıyasettin Yaşarbaş, büyüklerine dair mütareke dönemlerine ait bir anekdotu da şöyle ifade
etmiştir. Daha önce zikredilen Kadı Hüseyin oğlu İzzet Ağa’nın hanımı Muhabbet Hanım
lohusadır ve Ermeniler kastettiğinden sakınmak için evin mahzeninde saklanmıştır. Nihayet
çocuğu Kazım dedeyi dünyaya getirmiştir. Çocuğun dünyaya geldiği haber verilen İzzet dede:
“Nedim kara günde oğlu nedim, hep oğullar kara günde şehadet şerbetini içmiş, sokaklarda cansız
yatıyor.” Demiştir.
Gıyasettin Yaşarbaş’ın ifadesine göre Kadı Hüseyin oğlu Medet dede 25 sene devlete
jandarmalık etmiştir. Kendisi şecaat sahibi olup, Ermeni harbinde büyük kahramanlıklar
göstermiş, birçok Ermeni askeri öldürmüştür. Bu dönemde kadınların sırtına mermiler vermişler.
Kara Kazım Paşa da o anda Erzurum’a girmiş. Ondan kuvvet almışlar. Kazım Paşa siyah atın
üstündeyken askerin yüzü gözü barut v.s. den siyahlar içindeymiş. Askere halkın su verme isteğini
de Kazım Karabekir Paşa geri çevirmiş. Halkın da yardımıyla Ermeniler Erzurum’dan sürülmüş.
Kazım dedenin ismi de Kazım Karabekir’e istinaden konulmuş.
Gıyasettin Yaşarbaş’ın anlatımında yetişmesinde de payı olan, ehli tarik olduğunu ifade
ettiği(Kadiri Şettari kolundan, Karazlı Hakkı Bey halifesi Tabur imamı Hacı Muharrem Hilmi
Efendi’den intisaplı) Gülizar Halanın ayrı bir yeri bulunmakta. Gülizar Halanın Atatürk’e
kızanlara: “O Bize Allah’ın lütfu, çünkü Ermeni’nin elinde biz kaldık biz biliriz” cevabını
verdiğini aktarmakta. Milli-manevi yönü oldukça kuvvetli olan Gülizar Halanın Gıyasettin
Yaşarbaş’a ezberlettiği destan ise konumuzun belki de özünü oluşturmakta. Destanda şöyle
denilmekte:
Neden tevarisen evrahı ruh
Bu bizimle Allahu alem beraber
Yetişti kudretullah uyandı ruhlar
Yine bu bizimle Allahu alem beraber
Hekaze yüzbin esasi miskin
Gayri bir ricali mühmen beraber
Kaleler kaleler hoş minareler
O mezarda yatan ulu meftalar
O zalim Moskof’a kaldı.
Gülizar Hala ailede bir erkek çocuk dünyaya geldiği zaman kulağına ezan okunup kamet
getirildikten sonra çocuğun kulağına “Kah oğlum böyi dedelerinin hayıflarını Ruslardan al” diye
de fısıldamaktadır.
Gıyaseddin Yaşarbaş’ın ifadesine göre aynı sülaleden, Hüseyin Ağa dedenin amcazadesi
Kibar dede ilk kafileyle gelmemekle birlikte sonradan çocuklarını da bırakarak kaçarak gelmiştir.
Ancak çocuklarının özlemine dayanamayarak, çocukları için ve evdeki hanımı için “Evde
bıraktım allı pullu gelini” şeklinde dizeler dökerek hasrete dayanamayarak Ahıska’ya kaçak
olarak geri gitmiştir. Çocuklarını almış geliyorken sudan geçerken vurulmuştur.
Daha önce kendisinden bahsedilen Hüseyin Ağa’nın Çat’ta vefatından sonra ailenin
Erzurum’a naklettiği aktarılmıştı. Çaykara’da bir süre eğleşen ailenin I. Dünya Savaşı’ndan sonra
Yolgeçti(Sitavuk) Köyü’nden arazi satın alıp buraya yerleştiğini, ailenin zenginliğinden dolayı
ağa sıfatıyla anıldığını ve Ahıska’dan altınlarla geldiklerini Gıyasettin Yaşarbaş aktarmakta.
Hüseyin Ağa dedenin sulbünü İzzet, Mehmet, Şaban, Medet Ağalar sürdürürken, İzzet
Ağa’dan Kazım, Emin, Hasan; Mehmet Ağa’dan İhsan; Şaban Ağa’dan Yunus; Medet Ağa’dan
İdris Efendiler neşet etmiştir. Hacı Gıyasettin Yaşarbaş İzzet Ağa’nın torunlarındandır. Kabile
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torunlardan genişlemiş ve Türkiye’nin farklı mekânlarına(İstanbul, İzmir, Ankara, İzmit) göçlerle
dağılmış durumdadır. Aile mensupları cenazede, bayramda da olsa bir araya gelmektedir.
Gıyasettin Yaşarbaş Tarım’dan memur emeklisidir ve şu anda hayvancılık yapmaktadır.
Çocukları ise şehir içi hatlarda Hilalkent-Havuzbaşı arasında minibüs taşımacılığı yapmaktadır.
Gıyasettin Yaşarbaş önceki neslin nüfus cüzdanlarında son döneme kadar doğum yeri olarak
Ahıska yazdığını ifade etmiştir.
Sonuç
1800’lü yılların başlarında Rusların Kafkasların güneyine inmeleri, tarihi bir Türk yurdu
olan Ahıska bölgesini de tehdit altına düşürmüştür. Nihayet 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nde
bölge Rusların eline geçmiş, yakılıp-yıkılmış ve harbin sonunda savaş tazminatı olarak Ruslara
bırakılmıştır. Böylece Ahıska’nın karanlık devri de başlamıştır. Ahıska’nın Çarlık Rusya’sı elinde
geçen bundan sonraki dönemi zulümlerle doludur. Halkın bir kısmı Türkiye’ye göç etmiş,
kalanlar Rus mezalimi altında yaşamaya devam etmişlerdir.
Ahıska Türklerinin 1829 ve sonrasında neler yaşadığı ile ilgili yazılı kaynak bulmak
nispeten mümkündür. Dolayisiyle mikro tarihin izlerini sürerek o dönem ve sonrasında
yaşanılanların gün yüzüne çıkarılması önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda bir Ahıska Türkü
olan Gıyaseddin Yaşarbaş ile sözlü tarih tekniği ve metodolojisine uygun olarak görüşme
gerçekleştirilmiştir.
Görüşmede Gıyaseddin Yaşarbaş’ın anlattıklarından da, Ahıska Türklerinin işgal ve
sonrasında yaşadıkları çileli hayata ait bilgiler elde edilmiştir. İşgal sonrası baskıların artmasıyla
ve nihayet 93 Harbi’nde can ve namus hürriyetlerinin tehdidiyle Gıyaseddin Yaşarbaş’ın dedeleri
kabile halinde Ahıska’yı terk etmek zorunda kalmıştı. Göç esnasında birçok zorluk yaşanmıştı.
Geriye dönme ümidiyle Önce Ardahan’a bunun mümkün olamayacağının görülmesiyle de
Erzurum’a gelinmişti. I. Dünya Harbi ve Mütareke yılları yine zorluklarla geçmişti. Bununla
birlikte ailenin bütün imkânlarıyla devletinin yanında olduğu Gıyaseddin Yaşarbaş ile yapılan
sözlü tarih çalışmasıyla tespit edilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aile Erzurum Yolgeçti (Sitavuk) Köyü’nde arazi alarak
yerleşmiştir. Bugün aile torunlardan genişleyerek göçlerle Türkiye’nin farklı mekânlarına
dağılmış durumdadır. Gıyaseddin Yaşarbaş’tan önceki neslin nüfus cüzdanlarında son döneme
kadar doğum yeri olarak Ahıska yazdığı öğrenilmiştir.
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ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ МЕСХЕТИНСКИХ (АХЫСКА) ТУРОК:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
THE PROBLEM OF REHABILITATION OF THE MESKHETIAN (AHISKA) TURKS: A
LEGAL ASPECT.
Ansar USMANOV*
Аннотация
Проблема реабилитации репрессированных в советское время народов не утратила своего
значения по сей день. До сих пор остаётся не решённым вопрос с восстановлением в правах
некоторых народов, депортированных в 40-х годах с территории Закавказья.
В статье исследуется проблема реабилитации месхетинских турок в контексте российского и
грузинского законодательств, проводится анализ некоторых нормативно-правовых актов, их
значение и результаты практической реализации. Нормативно-правовое регулирование вопроса
неосуществлённой репатриации турок-месхетинцев на историческую родину рассматривается в
своём развитии в условиях СССР и в современное время. Затрагиваются политико-правовые
особенности исследуемой проблемы в России, а так же вопросы практического участия Грузии в
возвращении депортированного с её территории населения.
Ключевые слова: реабилитация, Россия, Грузия, репатриация, турки-месхетинцы
Abstract
The problem of rehabilitation of people repressed in Soviet times has not lost its importance to this
day. Until now, the issue of legal rehabilitation of some peoples deported in the 40s from the territory of
Transcaucasia remains unresolved.
The article examines the problem of rehabilitation of Meskhetian Turks in the context of Russian
and Georgian legislation, analyzes some normative legal acts, their significance and the results of practical
implementation. The regulatory legal regulation of the issue of the unreached repatriation of Meskhetian
Turks to their historical homeland is considered in its development in the conditions of the USSR and in
modern times. The politico-legal features of the problem under investigation in Russia are touched upon,
as well as Georgia’s unwillingness to actively participate in the return of the deported population from its
territory.
Key words: rehabilitation, Russia, Georgia, repatriation, Meskhetian Turks

Депортация народов СССР – трагическая веха в истории ХХ века, признанная
чудовищным преступлением против человечества, политикой произвола и беззакония,
практиковавшуюся на государственном уровне. В период с начала 1920-х по 1950-е гг.
более шести миллионов людей из разных частей СССР были высланы в Среднюю Азию,
Сибирь и на Дальний Восток. Из них тотальной депортации подверглись десять
этнических групп1.
Историю не изменишь, однако многое можно сделать, чтобы облегчить людские
страдания и исправить ошибки прошлого. Хотя это и не может служить адекватной
компенсацией пережитых страданий, большинство народов, депортированных советским
режимом, были реабилитированы, по крайней мере частично, и получили разрешение
вернуться на родные земли. Однако эти реабилитационные процессы, начатые ещё во
второй половине прошлого века, в практическом отношении коснулись не всех народов,
Аспирант кафедры конституционного и международного права, Северо-Кавказский Федеральный
Университет, юридический факультет, Ставрополь-Россия, Osmanli77@ya.ru
1 Полян П.(2001) Не по своей воле: история и география принудительных миграций в СССР. М. С.326.
*
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подвергшихся насильственным переселениям. До сих пор остаётся не решённым вопрос с
правовой реабилитацией турок-месхетинцев, депортированных в 1944 г. с территории
южной Грузии.
Проблема месхетинских турок десятилетиями оставалась на периферии
политических и научных интересов. С конца 1980-х гг. начали возвращаться в Крым
крымские татары, большинство депортированных поволжских немцев и их потомков за
последние 30 лет уехали в Германию, а турки-месхетинцы, курды и хемшилы остались
последними из депортированных народов, для которых вопрос о возвращении на
историческую родину не был решен.
Особую сложность эта проблема приняла с развалом СССР, все более превращаясь
в гуманитарную проблему современности, решение которой приходится искать уже и в
международно-правовой сфере. Однако ответственные страны, традиционно
дистанцируясь от решения этого вопроса, оставляют его в практически «подвешенном»
состоянии, ограничиваясь исключительно декларативными мерами.
Тематика остаётся недостаточно освещённой и изученной, чем представляет
научный и тем более практический интерес. Объектом исследования в данной работе
является анализ законодательства России и Грузии, относящийся к решению «проблемы
месхетинских турок».
Среди знаковых нормативных актов высших органов власти Советского Союза,
регулировавших правовое положение месхетинских турок после депортации и
положивших начало реабилитационным процессам наряду с другими репрессированными
народностями, первым являлся Указ Президиума ВС СССР № 135/142 “ О снятии
ограничений по спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР,
курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной
войны” от 28 апреля 1956 г., который снимая с учета спецпоселений и освобождая из-под
административного надзора органов МВД СССР, все же не давал права возвращаться в
места, откуда они были выселены 2.
Вторым, по существу заморозившим этот процесс, документом, стало
Постановление № 2709-VII Президиума ВС СССР от 30 мая 1968 г., в котором
разъяснялось, что граждане СССР - турки, курды, хемшилы и азербайджанцы, ранее
проживавшие в южных районах Грузии и в Аджарии, «пользуются правом, как и все
граждане Советского Союза, проживать на всей территории СССР в соответствии с
действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме», однако в ст.
2 Постановления отмечалось, что упомянутые категории граждан «укоренились» на
территории Узбекской, Казахской ССР и других союзных республик, и руководствам
последних рекомендовалось создавать им всяческие условия для проживания с учетом
национальных интересов и особенностей, что, при наличии формального права, не давало
возможности депортированным на возвращение 3.
Но даже после признания утратившими силу законодательных актов СССР Указом
Президиума ВС СССР от 9 января 1974 г., в число которых входила и ст.2 Указа
Президиума ВС СССР от 28 апреля 1956 г., тем самым снимая ограничения в выборе места

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.7523. Оп.72. Д.619.
Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. (2003) Т.2. Февраль 1956
– начало 80-х годов. Сост. Артизов А. Н.,Сигачев Ю. В., Хлопов В. Г.и Шевчук И. Н. – Москва. С.960.
2
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жительства, предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан, процесс
реабилитации месхетинских турок не сдвинулся с мертвой точки, теперь уже благодаря
сопротивлению властей Грузинской ССР 4. В частности, одним из неформальных, но
обязательных условий являлась смена фамилий и, соответственно, национальной
идентичности.
Принятые в последние годы существования СССР государственные акты —
Декларация Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными
репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и
обеспечении их прав» от 14 ноября 1989 г., Постановление Верховного Совета СССР «Об
отмене законодательных актов в связи с Декларацией от 14 ноября 1989 года» от 7 марта
1991 г., а так же Постановление Совета Министров СССР от 6 июня 1991 г. “Об отмене
постановлений бывшего Комитета Обороны СССР и решений Правительства СССР в
отношении советских народов, подвергавшихся репрессиям и насильственному
переселению” и др. не успели оказать какого-либо практического влияния на процесс
реабилитации месхетинских турок. Однако стоит отметить, мало кому известный, проект
Закона СССР «О реабилитации месхетинских турок», признававший право «на их
возвращение в места традиционного проживания» до антиконституционной политики
насильственного переселения и на «возмещение ущерба, причинённого им государством»,
который Верховным Советом СССР так и не был принят5.
Поворотным моментом на пути полного восстановления исторической
справедливости в отношении репрессированных в годы советской власти народов явилось
принятие 26 апреля 1991 г. Верховным Советом РСФСР Закона «О реабилитации
репрессированных народов». Данный Закон касается «народов» в значении этнических
групп как коллективных общностей, но не индивидов, подвергшихся депортации в
сталинский период. В нем достаточно полно определены понятия «репрессированные
народы», виды реабилитации и признаны незаконными и преступными все репрессивные
акты против этих народов, за исключением актов, восстанавливающих их права. Закон так
же предусматривает возмещение ущерба и компенсацию вреда, нанесённого группам,
депортированным в период с 1920-х по 1950-е гг. На протяжении 1990-х гг. в соответствии
с этим законом было издано несколько президентских указов и правительственных
постановлений, направленных на поддержку отдельных этнических групп (таких как
корейцы, калмыки, немцы, балкарцы и финны). Помимо чисто символической поддержки,
подзаконные акты способствовали реализации ряда конкретных проектов и программ,
направленных на отдельные этнические группы и территории их проживания (такие
программы реализовывались в отношении балкарцев, немцев и калмыков). Однако,
приходится констатировать, что указанный Закон и другие подзаконные акты касались
только групп, которые были перемещены с территории Российской Федерации или внутри
неё, и, таким образом не распространялись на турок-месхетинцев.
Хотя и Закон «О реабилитации репрессированных народов» даёт вполне удачное
общее определение таких народов (ст.2), он все же в полной мере не уточняет о каких
именно народностях идёт речь. В связи с этим на практике часто возникают споры о том,
Бугай Н.Ф.(1994) Турки-месхетинцы: долгий путь к реабилитации. – ТОО «Издательский дом
С.161.
5 Бугай Н.Ф.(1994) Турки-месхетинцы: долгий путь к реабилитации. – ТОО «Издательский дом
С.161.
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относит ли Закон ту или иную конкретную этническую группу (в том числе и месхетинских
турок) к числу репрессированных народов. С учетом этого, по мнению док юр. наук
Лазарева, «следовало бы дать в Законе точный перечень этих народов, исходя из
содержания соответствующих указов Президиума Верховного Совета СССР,
постановлений ГКО и СНК СССР тех лет. Без упоминания этих актов нет полной ясности
относительно содержания ряда других нормативных предписаний» 6.
В 1991 г. также был принят Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических
репрессий», который касается в числе прочего случаев депортации и других форм
репрессий на этнической почве в отношении индивидов. Таким образом, он в
определённом смысле накладывается на закон о репрессированных народах: последний
относится к коллективной реабилитации и прямо отсылает к закону о жертвах
политических репрессий как инструменту индивидуальной реабилитации. Закон о
реабилитации жертв политических репрессий, в соответствии со ст. 2, распространяется в
том числе и «на лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации,
репрессированных советскими судебными и административными органами,
действовавшими за пределами СССР, либо военными трибуналами, центральными судами
Союза ССР и внесудебными органами». В соответствии с этой статьей многие туркимесхетинцы до 1956 г. рождения были признаны жертвами политических репрессий и
имеют соответствующие свидетельства, хотя закон о реабилитации репрессированных
народов, отсылая к закону о реабилитации жертв политических репрессий, распространяет
его действие на граждан, «подвергшихся репрессиям на территории Российской
Федерации» (ст. 3.1). Впрочем, впоследствии с 2005-2006 гг. выдача подобных
свидетельств представителям месхетинских турок была прекращена.
Так же следует отметить, что бывшие граждане СССР, которые получили документы
о реабилитации в бывших союзных республиках (в основном в Украине, Белоруссии или
Казахстане), были признаны жертвами политических репрессий в России и получали
соответствующие льготы. Это происходило согласно статьям 11 и 12 закона о
реабилитации жертв политических репрессий, а также в соответствии с Постановлением
ВС РФ «О порядке предоставления льгот реабилитированным лицам, проживающим на
территории Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3131-1.
Таким образом, согласно действующему российскому законодательству,
месхетинские турки, подвергшиеся тотальной депортации в период сталинских репрессий
с территории Грузинской ССР в республики Средней Азии, в индивидуальном порядке
признавались жертвами политических репрессий и получали реабилитирующие
документы, однако в коллективном отношении как этническая группа, законодательством
о реабилитации репрессированных народов не признаются подлежащими реабилитации.
Одним из механизмов, обеспечивших туркам-месхетинцам место в публичном
пространстве в качестве отдельной категории и официальное признание явилось создание
федеральной правительственной комиссии по проблемам турок-месхетинцев,
существовавшей в 1994-2002 гг. Следует отметить, что существовало только две
правительственные комиссии по отдельным этническим группам, подвергшимся
репрессиям, а именно по российским немцам и туркам. Однако комиссия по немцам была
двусторонней и включала представителей правительства Германии, а защита немецкого
Лазарев Б. М.(1994) Правовые вопросы реабилитации репрессированных народов //Государство и право. N
12. С. 21.
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меньшинства в России остаётся значимым фактором российско-немецких отношений на
межгосударственном уровне. Комиссия же по месхетинским туркам на практике не
приняла ни одного решения, и поэтому приходится говорить только о её символическом
значении.
Межведомственная комиссия по решению проблем турок-месхетинцев,
проживающих на территории Российской Федерации, была создана Распоряжением
Правительства РФ № 1129-р от 18 июля 1994г. Она состояла из 14 человек,
представляющих различные министерства и ведомства, а также исполнительные органы
отдельных субъектов федерации. Согласно правительственному распоряжению,
основными целями комиссии были подготовка предложений, касающихся правовых,
социальных, культурных проблем турок-месхетинцев, координация соответствующей
деятельности федеральных исполнительных властей, оказание региональным властям
необходимой помощи в расселении и жизнеобеспечении турок-месхетинцев и в разработке
предложений по репатриации турок в Грузию. Решения комиссии были обязательны для
соответствующих официальных властей. Около года комиссия была занята
преимущественно подготовкой проекта межправительственного соглашения с Грузией,
касающегося переселения туда месхетинцев. Соглашение не было подписано, и вскоре
деятельность комиссии прекратилась.
Деятельность Комиссии была возобновлена в соответствии с Распоряжением
Правительства РФ № 627 от 28 мая 1998 г. Комиссия приняла рабочий документ,
озаглавленный “Решение межведомственной комиссии по проблемам турок-месхетинцев,
проживающих на территории Российской Федерации”.
Само существование такой комиссии выглядело в своём роде беспрецедентным
случаем. Несмотря на то, что существовало несколько правовых актов, посвящённых
отдельным этническим группам (почти все они касались депортированных народов), не
создавалось соответствующих правительственных структур, обладающих таким объемом
полномочий7. Однако комиссия была распущена Распоряжением Правительства РФ №
1221 от 30 августа 2002 г. Вопросы месхетинских турок были переданы в ведение
правительственной комиссии по миграционной политике, которая вскоре также перестала
существовать. Деятельность и заявления комиссии, её состав и её рабочий документ от
сентября 1998 г. демонстрируют, что правительство рассматривало проблему турокмесхетинцев исключительно как проблему безопасности и международных отношений, но
не как проблему социальной интеграции, прав человека и защиты меньшинства внутри
страны.
При рассмотрении законодательства Грузии, касающейся насильственно
перемещенных лиц, с территории которой и были в 1944 г. депортированы туркимесхетинцы, следует отметить Распоряжение Главы Государства Республики Грузия №
106 от 18 мая 1993 г. «Об урегулировании некоторых социальных проблем
депортированных месхов»8, являющейся одним из немногих нормативных актов,
имеющим объектом регулирования вопросы обеспечения защиты прав репрессированного
народа не в индивидуальном порядке, а в масштабе этнической группы, хотя и позиция
Турки-месхетинцы: Интеграция. Репатриация. Эмиграция / под ред. Т. Триера и А. Ханжина. – СПБ. Алетейя,
2007. – С. 323.
8 Бугай Н.Ф. (1994) Турки-месхетинцы: долгий путь к реабилитации. – ТОО «Издательский дом «РОСС».
С.161.
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грузинского руководства в вопросе определения этнической принадлежности
депортированного населения отличается своеобразием: в грузинской историографии
депортированное население считается омусульманенным, отуреченным грузинским
племенем «месхов», поэтому в официальных документах термин «месхетинские турки» не
используется.
В соответствии с Распоряжением Президента Грузии была создана Комиссия по
проблемам населения, депортированного в 1944 г. из Южной Грузии. Члены этой
комиссии провели переговоры с администрацией Краснодарского края и разработали
«Концептуальный план по репатриации населения, депортированного в 1944 г. из
Месхетии и Джавахетии Грузинской ССР». Однако документ так и остался простой
декларацией о намерениях. В декабре 1996 г. был подписан Указ «Об утверждении
государственной программы решения правовых и социальных проблем депортированных
и репатриированных в Грузию месхов». Для ее реализации была снова создана
правительственная комиссия. Но и её деятельность оказалась безрезультатна, поскольку
принятый грузинским парламентом 17 декабря 1997 г. Закон «О признании граждан
Грузии жертвами политических репрессий и социальной защите репрессированных», хоть
и давал дефиницию жертв политических репрессий, которая логически должна была бы
включать и месхетинских турок и регулирование вопросов социальной защиты
соответствующих лиц и их семей, в статье 3 исключала их из рассмотрения: «Этот закон
не распространяется на лиц, по определению принадлежащих к этническим группам,
депортированным в период с 25 февраля 1921г. и до 28 октября 1992 г., правила
реабилитации которых будут рассмотрены особо»9. Впрочем, таковое особое рассмотрение
до сих пор не имело места.
В то же время следует отметить тот любопытный факт, что хотя Закон “ О жертвах
репрессий” исключает депортированных месхетинцев и их потомков из схемы социальной
реабилитации, однако, по имеющимся сведениям, он был применён по крайней мере к
некоторым представителем этой категории репрессированных, которые получают
определённую законом пенсию как жертвы репрессий 10.
И
наконец,
основными
нормативно-правовыми
актами
грузинского
законодательства, призванными решить турецко-месхетинскую проблему в части
репатриации на историческую родину стали Закон Грузии «О репатриации лиц,
насильственно переселенных из Грузинской ССР в 40-е гг. ХХ в. властями бывшего СССР»
от 11 июля 2007 г. и Постановление Правительства Грузии «О присвоении гражданства
Грузии в упрощенном порядке лицам, имеющим статус репатрианта» от 11 июля 2007 г.11
Закон был принят под давлением Совета Европы, одним из предварительных условий
вступления в который было обязательство Грузии репатриировать месхетинцев-мусульман
в течение двенадцатилетнего срока: «II. Относительно внутреннего законодательства: е)
Адаптировать в течение двух лет после вступления правовые рамки, допускающие
репатриацию и интеграцию, включая право на получение грузинского гражданства, для
депортированного советским режимом месхетинского населения, с консультациями с
Законодательный
вестник
Грузии.
Парламентские ведомости,
47-48,
31.12.1997 URL:
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/31408?publication=10 (Дата обращения: 20.03.2017).
10
Турки-месхетинцы: Интеграция. Репатриация. Эмиграция / под ред. Т. Триера и А. Ханжина. – СПБ. :
Алетейя, 2007. – 456 с.
11 Законодательный вестник Грузии – ЗВГ, 29, 27.07.2007 URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/22558 .
(Дата обращения: 21.03.2017).
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Советом Европы по этим правовым рамкам до их принятия, и начать процесс репатриации
месхетинского населения в течение двенадцати лет после вступления» 12.
Однако указанный закон, принятие которого затянулось почти на десять лет, не
только не реабилитировал подвергшийся репрессиям народ, хотя изначально в
рассматриваемых проектах речь шла о социальной реабилитации, но он так и не решил
проблему возвращения депортированного населения в традиционные места проживания.
Согласно данным, приведённым в докладе Комиссара Совета Европы по правам человека
Нилса Муйжниекса от 12 мая 2014 г., лишь семь человек из числа месхетинских турок
получили гражданство Грузии13. На сегодняшний день стали совершенно очевидными
фиктивность намерений грузинских властей и исключительная декларативность принятого
закона. В самой же Грузии в среде правозащитников он был назван «законом о
невозвращении». Среди недостатков стоит выделить содержание в законе жестких
ограничений и заведомо трудноисполнимых условий подачи заявлений: срок подачи
заявлений ограничивался одним годом, который в последствии, под давлением Совета
Европы, был продлён в общей сложности ещё на один год, что существенно не повлияло
на общий процесс; а полный пакет документов, необходимых для приема заявлений
насчитывал более 14 различных справок, среди которых документ (документы),
удостоверяющий факт насильственного переселения (ст.4, п.2, а.)
Так же закон предусматривает разрешительный порядок присвоения статуса
репатрианта и неограниченную свободу усмотрения властей в вопросе о статусе: согласно
п.3 ст.8 « В отношении административно-правового акта о присвоении статуса
репатрианта или об отказе в нем не распространяется действие статьи 177 и части 3 статьи
178 Общего административного кодекса Грузии», т.е. лицо, получившее отказ в
присвоении статуса репатрианта не вправе обжаловать изданный административным
органом этот административно-правовой акт, а так же обратиться в суд в порядке
установленным Административно-процессуальным кодексом Грузии. Кроме того,
«Правительство Грузии правомочно устанавливать дополнительные требования в связи с
рассмотрением вопроса о предоставлении статуса репатрианта» (п.1 ст.7).
В законе не определено содержание статуса репатрианта, отсутствуют какие-либо
обязательства грузинского государства перед репатриантами: не предполагается никакой
финансовой или материальной помощи репатриантам, ничего не говорится о льготах или
отмене налоговых пошлин при ввозе в страну имущества репатриантов.
Таким образом, рассматриваемый закон, провозглашающий восстановление
исторической справедливости на принципах достойного и добровольного возвращения, не
достиг заявленных целей и в результате репатриация турок-месхетинцев, желающих
вернуться на историческую родину стала, по сути, невозможной как юридически, так и
фактически.
В своём отношении к проблеме возвращения месхетинских турок на историческую
родину Государственная Дума РФ приняла Постановление «О ситуации с репатриацией в
Parliamentary Assembly Opinion 209(1999) «Georgia’s application for membership of the Council of Europe»
10.2. with regard to domestic legislation, e. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=16669&lang=en (Accessed : 23.03.2017).
13
Report by Nils Muiznieks, Commissioner for human rights of the Counsil of Europe, Following his visit to Georgia
from 20 to 25 January 2014., Strasbourg , 12 May 2014, CommDH(2014)9
URL:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806db6db
(Accessed: 23.03.2017).
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Грузию турок-месхетинцев» от 17 октября 2008 г., в котором констатировала, что «Грузия
не выполняет свои международные обязательства по репатриации турокмесхетинцев»,взятые на себя при вступлении в Совет Европы, а также отметила сугубо
«декларативный характер» закона, принятого грузинским парламентом лишь с целью
«снятия формальных претензий Совета Европы к властям Грузии, открыто саботирующим
свои обязательства в гуманитарной сфере» 14.
С другой стороны Грузия, будучи членом СНГ, так и не присоединилась к
многостороннему Соглашению по вопросам, связанным с восстановлением прав
депортированных лиц, национальных меньшинств и народов, подписанным членами СНГ
в Бишкеке, 9 октября 1992 г., а также не подписала Решение «О проекте соглашения по
вопросам, связанным с восстановлением прав депортированных лиц, национальных
меньшинств и народов» от 2 апреля 1996 г., которые, кстати говоря, послужили правовой
основой для репатриации другого депортированного народа - крымских татар,
вернувшихся на традиционные места проживания из республик Средней Азии.
Так же неподписанным осталось «Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в вопросах, связанных
с восстановлением прав депортированных лиц, включая их потомков», статьи которого
были согласованы в рабочем порядке. Проект этого Соглашения был парафирован
сторонами, но не был подписан из-за политической нестабильности в Грузии.
Возвращаясь к правовому положению турок-месхетинцев в России, стоит
упомянуть обращение Международной организации месхетинских турок «Ватан»,
представляющей интересы более ста тысяч турок-месхетинцев – граждан РФ, к президенту
РФ В. В. Путину с просьбой о реабилитации, распространённое российскими СМИ в конце
2015г. В обращении, в частности, говорилось: «в целях восстановления исторической
справедливости, устранения последствий незаконной депортации с территории ГССР
мусульманского населения (подавляющее большинство – месхетинские турки)
обращаемся к Вам, как к Президенту Российской Федерации, которая является
правопреемником СССР, с просьбой об издании специального указа о реабилитации
мусульманского населения депортированного с территории ГССР в 1944 г. в республики
Средней Азии».
Однако в своём ответе от 25 февраля 2016г. № А61-313 на вышеуказанное обращение
Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике М. Белоусов
отметил, что «поскольку репрессии против турок-месхетинцев были применены по
персональным решениям соответствующих органов власти Грузинской ССР, на
территории Грузинской ССР, органы внутренних дел Российской Федерации не имеют
законных оснований для выдачи реабилитирующих документов», и с просьбой об издании
специального акта о реабилитации граждан, незаконно депортированных с территории
Грузинской ССР в 1944 г. посчитал «необходимым обращаться к политическому
руководству Грузии»15.
Подобная позиция государственных органов РФ в части возложения
ответственности за репрессии месхетинских турок на органы власти Грузинской ССР,
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ О заявлении Государственной Думы
Федерального Собрания РФ «О ситуации с репатриацией в Грузию турок-месхетинцев», 17 октября 2008 г. №
1114-5 ГД // Собрание законодательства Российской Федерации.( 2008). N 43. (Раздел 2). Ст. 4897.
15 Архив Международного Общественного Объединения Месхетинских Турок «Ватан».
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вызывает недоумение, поскольку совершенно очевидна невозможность тотальной
депортации этнических групп населения в территориальном пространстве СССР
персональными решениями органов власти лишь союзной республики, тем более, что
достоверно известно согласно историческим документам ,в том числе Постановлению
ГОКО № 6279 «О переселении из пограничной полосы Грузинской ССР турок, курдов и
хемшинов» от 31 июля 1944 г., что решение о выселении принималось высшим
политическим руководством СССР, а ст. 1 указанного Постановления возлагает
организацию переселения на органы НКВД СССР; а также Приказу № 001176 народного
комиссара внутренних дел СССР от 20 сентября 1944 г. «О переселении из пограничных
районов Грузинской ССР турок, курдов и хемшинов», изданным во исполнение
вышеуказанного Постановления.
В этой связи приходится констатировать, что политика государственных органов
России 1990-х гг. относительно проблемы месхетинских турок, рассматривающих
последних как временное транзитное население, но не как национальное меньшинство,
репрессированную этническую группу, подлежащую реабилитации, не претерпела
существенных изменений за последние десятилетия, хотя за это время практически все
месхетинское население России приобрело гражданство РФ. В этом контексте
перспективы турок-месхетинцев выглядят неоднозначно. С одной стороны, существует
ряд инструментов, которые теоретически могут быть использованы для регулирования
положения турок-месхетинцев как лиц, принадлежащих к репрессированному народу. С
другой стороны, в их случае эти инструменты не действуют: само законодательство не
предлагает адекватных механизмов их реализации и содержит конкретные пробелы.
Таким образом проблема реабилитации месхетинских турок в политико-правовой, а
также территориальной составляющей этого понятия как комплекса юридических и
организационных мероприятий, требуемых для восстановления прав репрессированного
народа, после развала Советского Союза приняла сложноразрешимый характер. Вопервых, распад Советского Союза вызвал целый ряд этнополитических изменений,
которые имели тяжелые последствия для месхетинских турок, приведя к дальнейшему их
перемещению внутри и за пределы республик бывшего Союза. Более того, создание
независимых государств на территории бывшего СССР запустило процесс, который
направил современную историю турок-месхетинцев в совершенно разных направлениях,
они теперь живут в странах с очень непохожими политическими режимами – от
авторитарного Узбекистана до вестернизирующейся Украины. При этом, более ста тысяч
человек, относящих себя к этой этнической общности, на сегодняшний день являются
гражданами РФ, проживая в восемнадцати регионах страны. Правовое положение
месхетинцев в РФ характеризуется продолжающимся процессом стабилизации в условиях
России, а также институционализации турецко-месхетинского представительства в
гражданском обществе. Однако РФ, будучи правопреемником СССР, не вправе в полном
объеме реабилитировать депортированное из Грузинской ССР население, поскольку это
означало бы вторжение в юрисдикцию независимых государств – бывших республик
Советского Союза. С другой стороны, грузинское государство, политическое руководство
которого не признает ответственности за совершенное в советское время союзными
государственными органами преступление, так же не видит оснований для
законодательной реабилитации репрессированного народ, а созданные им правовые
механизмы для репатриации месхетинских турок, что ныне стало совершенно очевидным,
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имели целью лишь формальное удовлетворение требований европейских организаций, под
давлением которых они и были приняты. Отсюда «подвешенный» характер исследуемой
проблемы, её тупиковое состояние, тем более осложняющееся непростыми российскогрузинскими отношениями.
В сложившихся условиях, в качестве конструктивных шагов относительно
реабилитации месхетинских турок – граждан РФ, переживших преступную политику
сталинского режима, имеющих законное право на справедливое отношение к своему
прошлому со стороны российского государства как индивидуально, так и в составе
этнической общности, но более всего – в качестве символического акта,
восстанавливающего историческую справедливость и доброе имя, представляется
необходимым принятие соответствующими государственными органами РФ специального
реабилитирующего
законодательного
акта,
признающего
турок-месхетинцев
репрессированным народом, декларирующего его частичную реабилитацию в правовом,
культурном и социальном отношениях, а так же реализация конкретных проектов и
программ, направленных на поддержку культурного и национального развития
месхетинских турок как репрессированного народа. Принятие в Российской Федерации
подобных документов послужило бы весомым аргументом в многолетней борьбе народа
за возвращение на историческую родину.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ДВИЖЕНИЯ
МЕСХЕТИНСКИХ (АХЫСКА) ТУРОК ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ.
DEVELOPMENT OF PROCEDURAL AND INSTITUTIONAL FORMS OF THE
NATIONAL MOVEMENT OF THE MESKHETIAN (AHISKA) TURKS FOR
REHABILITATION.
Ansar USMANOV*
Аннотация
В статье рассматривается эволюция организационно-правовых форм национального
движения месхетинских турок, главной задачей которого было возвращение этой этнической
общности в южный регион Грузии. Остающиеся до сих пор не реабилитированными из всех
репрессированных народов, турки-месхетинцы в развитии своего движения прошли несколько
этапов. В исследовании проводится попытка его периодизации с момента образования, развития и
дальнейшей институционализации в российском правовом поле. Выявлены характеристики,
присущие формам движения в тот или иной период. Обращено внимание на общее состояние
современного общественного объединения месхетинских турок «Ватан», мероприятия, проводимые
им, как составной частью институтов гражданского общества России, предполагаемые перспективы
развития.
Ключевые слова: Грузия, месхетинские турки, съезд, реабилитация, Ватан.
Abstract
This article will review the evolution of procedural and institutional forms of the national movement
of the Meskhetian Turks whose main goal used to be the return of their ethnic community to the southern
region of Georgia. Their movement has gone through several stages of development and Meskhetian Turks
have not fully recovered among all repressed nations in which they currently reside. This study attempts
to prioritize their national movement from the moment of formation, through development and further
institutionalization in the Russian legal framework. Certain characteristics can be attributed to different
forms of the movement at different periods of time. Attention is drawn to the current condition of the
contemporary public Association of the Meskhetian Turks, named “Vatan,” meaning “Motherland,” as well
as to the events held by this Association as a part of civil society organizations in Russia and to the suggested
developmental paths for the future.
Key words: Georgia, Meskhetian Turks, Rehabilitation, Congress, Vatan.

Турки-месхетинцы – единственный из репрессированных народов на постсоветском
пространстве, который до сих пор не реабилитирован. За это время проблема не раз
становилась предметом исследований со стороны юристов, историков, лингвистов,
политологов России, Украины, Турции, Грузии. Однако вопрос остаётся открытым.
Процесс становления и дальнейшего развития движения месхетинских турок за
реабилитацию происходит с 1956 г. по сей день. Движение, за такой временной, достаточно
длинный период времени претерпело качественные изменения в своём развитии. Объектом
исследования в данной работе является трансформация организационно-правовых форм
движения месхетинских турок за реабилитацию.
Этнокультурная общность, получившая в научной литературе наименование туркимесхетинцы, проживала до 1944 г. в южных районах Грузии, в приграничном с Турцией
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регионе. В годы сталинских репрессий, в числе других кавказских народов, месхетинские
турки подверглись тотальной депортации с мест традиционного проживания в районы
Средней Азии. В ноябре 1944 г. по постановлению ГКО СССР № 6279cc от 31 июля 1944
г. они были выселены в Узбекистан, Казахстан и Киргизию, и размещены в сельской
местности на положении спецпереселенцев1. Общее число депортированных (включая
демобилизованных после войны военнослужащих) превышало, согласно данным, 100 тыс.
чел.
Развитие движения месхетинских турок за возвращение на историческую родину
представляется возможным разделить на несколько этапов. В качестве критериев
периодизации рассматриваются качественные изменения, происходившие
в
организационных формах движения, а также трансформации, связанные с принятием
высшими органами власти нормативно-правовых актов, регламентирующих правовое
положение депортированного народа.
Следует добавить, что вся организационная деятельность турецко-месхетинского
движения до 1990 г. протекала на нелегальной основе, представляя собой общественное
движение людей, объединенных по национальному признаку, действовавших не под
руководством партийных и советских органов страны, что само по себе по тем временам
выглядело выходящим за все возможные рамки обстоятельством. В этой связи
представляется уместным разграничить развитие организационно-правовой деятельности
движения турок-месхетинцев на два больших периода:
- внеправовая, нелегальная деятельность (1956-1990);
- деятельность в форме общественного объединения, как составная часть институтов
гражданского общества (с 1990 г.).
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г., вместе с крымскими
татарами и балкарцами освобождавший национальности, высланные из южных районов
Грузии, из-под административного надзора органов МВД СССР и снимавший с учета
спецпоселений, положил начало борьбе турок-месхетинцев за реабилитацию 2. Согласно
ст.2 Указа им, однако, запрещалось возвращаться в места, откуда были выселены, и
месхетинские турки не получили такой возможности вплоть до настоящего времени. В
первые годы после Указа сотни турецких семей пробуют перебраться в Грузию поближе к
родным местам. Власти пресекают эти попытки: милиция высылает переселенцев из
республики или задерживает при въезде на границе; тогда же в 1956 г. на весь Ахалцихский
регион распространяется режим пограничной зоны.
Начальный этап в развитии национального движения месхетинских турок
отмечается формированием инициативных групп активистов. Они появляются в 1956-1957
гг. В народе укрепляется представление о том, что для возвращения в родные места
требуется принципиальное решение верховной власти. Эти инициативные группы готовят
коллективные обращения в партийные и государственные органы СССР и Грузинской
ССР. На роль лидера выдвигается ветеран ВОВ, учитель истории по профессии Энвер
Одабашев. Э. Одабашев много ездит по регионам в поисках сторонников, пытаясь создать
своего рода общественное движение. В числе первых обращений, зафиксированных в
Депортация народов СССР 1930-1950-е годы. (1992) - Ч.1-Москва: ИЭА РАН, с.82.
Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы.(2003) Т.2. Февраль 1956
– начало 80-х годов. Сост. Артизов А. Н.,Сигачев Ю. В., Хлопов В. Г. и Шевчук И. Н. – Москва.: МФД. – 960
с
1
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«Хронике текущих событий», приводится «общенародное письмо с требованием
возвращения на родину, направленное Президиуму Верховного Совета СССР, которое
пересылается в Президиум Верховного Совета Грузинской ССР, а оттуда – в КГБ при СМ
Грузинской ССР. КГБ вообще не являлась инстанцией имеющей право решать подобные
вопросы, однако председатель КГБ Инаури, отвечает, что народу не разрешается вернуться
в места, откуда он был выслан в 1944 году, согласно Указу Президиума ВС СССР от 28
апреля 1956 года»3.
Период проведения общенародных съездов, формирование делегаций и создание
организованного общественного движения с выборным руководством и аппаратом
управления, который относится к началу 1960-х годов, рассматривается как второй этап в
развитии движения. Согласно данным «Хроники текущих событий» первое общенародное
собрание турок-месхетинцев проводится 15 февраля 1964 г. в колхозе «Ленин йули»
(«Ленинский путь») Букинского района Ташкентской области4, хотя все ветераны
движения утверждают, что первый съезд прошел в 1961 г. На собрании объявляется о
создании организации - Временного Организационного Комитета Освобождения (далее ВОКО). Принимаются программная резолюция и обращение к центральным властям.
Резолюция из 11 пунктов ставит перед движением следующие задачи: полную
реабилитацию народа, снятие всех запретов и ограничений на передвижение, получение
официального разрешения на организованное возвращение в Южную Грузию и пр. Съезд
избирает 125 представителей народа для поездок в Москву, а председателем ВОКО Энвера Одабашева.
В период с начала 1960-х и до конца 1980-х годов созывается более 10 общенародных
съездов, на каждом из которых принимаются итоговые постановления с требованиями о
полной реабилитации народа, осуждениями отношения властей, с просьбами разобраться
и решить проблему остающегося в ссылке народа. С 1966 г. в документах движения вместо
названия ВОКО используется наименование Главный Организационный Комитет
Освобождения (далее - ГОКО). К 1968 г. в высшие партийные и государственные
инстанции СССР и Грузии направляются по меньшей мере 24 делегации.
Во второй половине 1960-х годов усиливается давление на участников движения: с
ними проводятся беседы в местных органах власти, в КГБ и милиции, членам КПСС
угрожают наказаниями по партийной линии. Власти силой пытаются препятствовать
проведению собраний движения. В начале 1970-х учащаются аресты руководящих лиц
движения.
С другой стороны, 30 мая 1968 г. Президиумом Верховного Совета СССР
принимается Постановление № 2709-VII, в котором разъясняется, что граждане СССР турки, курды, хемшилы и азербайджанцы, ранее проживавшие в южных районах Грузии и
в Аджарии, «пользуются правом, как и все граждане Советского Союза, проживать на всей
территории СССР в соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и
паспортном режиме». Однако этот нормативный акт не только не позволяет месхетинским
туркам репатриироваться в южную Грузию, но и не оказывает хоть какого-либо
значительного влияния на развитие движения за реабилитацию, поскольку в ст. 2
Постановления отмечается, что упомянутые категории граждан «укоренились» на
территории Узбекской, Казахской ССР и других союзных республик, а руководствам
3
4

ХТС, № 7// Хроника текущих событий – Вып. 1-15 – Амстердам: фонд им. Герцена, 1979, С. 133.
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последних рекомендуется создавать им всяческие условия для проживания с учетом
национальных интересов и особенностей5.
Здесь следует упомянуть, что и после признания утратившими силу
законодательных актов СССР Указом Президиума ВС СССР от 9 января 1974 г., в число
которых входила и ст.2 Указа Президиума ВС СССР от 28 апреля 1956 г., тем самым
снимая ограничения в выборе места жительства, предусмотренного в прошлом для
отдельных категорий граждан6, процесс реабилитации месхетинских турок не сдвинулся с
мертвой точки, теперь уже благодаря сопротивлению властей Грузинской ССР. В
частности, одним из неформальных, но обязательных условий являлась смена фамилий и,
соответственно, национальной идентичности, что в последствие послужило основанием
для имевшего место раскола в турецко-месхетинском движении. Причиной этому
становится различие в подходе к проблеме этнического происхождения: протурецкой и
прогрузинской версий. Однако ход событий показал, что сторонников версии грузинского
происхождения было немного и добиться поддержки у большинства народа им не удалось,
хотя со временем представителями этого течения создается общественная организация под
названием «Хсна», зарегистрированная в Министерстве юстиции Грузии в марте 1992 г. и
провозглашающая основными целями содействие правительству Грузии в возвращении на
родину, а также восстановлении их исторически грузинских фамилий и национальной
идентичности. Впрочем, с 2000 г. организация не функционирует. Помимо «Хсны»
сторонниками прогрузинской ориентации в Грузии были зарегистрированы еще несколько
неправительственных организаций с примерно схожими целями: «Союз грузинских
репатриантов», Союз «Patria», Международный Союз депортированных и
репатриированных «Месхети», Международный конгресс месхетинцев всего мира имени
Х. Гозалишвили и другие7.
Принципиально новым моментом рассматриваемого этапа в развитии движения
турок-месхетинцев следует считать появление в Постановлении очередного
общенародного съезда требования не только о возвращении народа в Месхетию, но и о
создании «Месхетинско-Турецкой АССР или Автономной Области со столицей в
Ахалцихе в рамках Грузинской ССР» (п.1), а также о возмещении депортированным
материального ущерба (п.4)8. Однако нужно отметить, что требование турецкомесхетинской территориальной автономии после этого и вплоть до настоящего времени не
приводилось ни в одном документе движения или в выступлениях его лидеров.
В 70-х гг. в движении намечается работа по созданию региональных организаций
(комитетов) в местах компактного проживания турок- месхетинцев. Так в 1971 г. на
собрании жителей города Фрунзе турецкой национальности формируется Фрунзенский
Комитет Освобождения (далее - ФКО). ФКО в свою очередь разворачивает работу по
созданию турецких комитетов в основных населенных пунктах Чуйской долины. Этот
период, в котором создаваемые региональные организации, в частности ФКО, берут на
Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы.(2003) Т.2. Февраль 1956
– начало 80-х годов. Сост. Артизов А. Н.,Сигачев Ю. В., Хлопов В. Г. и Шевчук И. Н. – Москва.: МФД. – 960
с.
6 Бугай Н.Ф. (1994) Турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации (1944-1994). Москва: Изд. Дом «РОСС»,
С. 161
7
Ломсадзе Т., Надареишвили Л. (2008) Все о Грузии. Сборник предназначен для лиц, депортированных из
Южной Грузии в 1944 г. Тбилиси. С.135
8 Осипов А. (1998) Движение месхетинцев за репатриацию (1956-1988). // Этнографическое обозрение. № 5 С.
99.
5
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себя выполнение основных задач движения, поскольку оно было значительно ослаблено
арестами руководителей центральной организации – Э. Одабашева и других месхетинских
лидеров, можно отнести к третьему этапу в развитии движения. Только после
освобождения Э.Одабашева деятельность центрального руководства движения
возобновляется (центральный орган вновь именуется ВОКО).
80-е годы не принесли для турецко-месхетинского движения ощутимых результатов.
Продолжали созываться общенародные съезды, проводилась петиционная компания,
формировались делегации для поездок в Москву и Тбилиси. На очередном собрании
месхетинских турок принимается решение о роспуске ВОКО, формируется Комитет
народного представительства (КНП), который просуществовал немногим более года, а на
следующем расширенном собрании в апреле 1987 г. его переименовывают во Временный
Организационный Комитет движения за возвращение (ВОК). Председателем ВОК
избирается Ю. Сарваров. Результатом деятельности организации в этот период становится
создание в 1988 г. при ЦК КПСС комиссии по проблемам турок-месхетинцев.
Поворотным моментом в судьбе многострадального народа послужили трагические
события июня 1989 года. Так называемые Ферганские события – массовые погромы
месхетинских турок узбекскими националистами в Ферганской области Узбекистана, в
результате которых более 90 тысяч турок были вынуждены покинуть Узбекистан и
переселиться в другие союзные республики, в основном в Азербайджан и Россию невольно
определили дальнейший вектор развития национального движения. Начинается
четвертый этап в развитии движения месхетинских турок, в котором происходит его
юридическое признание властями страны путём регистрации в форме общественного
объединения, чем было положено начало институционализации движения в обществе;
руководство деятельностью движения теперь осуществляется в Москве.
Так 1-2 мая 1990 г. на учредительном съезде в Москве на месте ВОК создается
Всесоюзное общество месхетинских турок «Ватан». Полная реабилитация и создание
условий для возвращения месхетинских турок на историческую родину – в регион южной
Грузии, провозглашаются обществом основной программной целью. Согласно Уставу
организации, общество действует только в рамках закона и только ненасильственными
методами. Председателем Центрального Совета общества съезд избирает Ю. Сарварова. С
тех пор основная деятельность общества сосредотачивается в Москве, хотя отделения
«Ватана» возникают почти во всех регионах, где живут турки. В начале 90-х гг.
руководство «Ватана» проводит ряд массовых акций. Самые известные из них –
пикетирования высших органов государственной власти в Москве летом 1990 г. и массовое
собрание месхетинцев в Адлере в августе 1990 г. Митинг в Адлере должен был объявить о
начале «мирного похода» в Грузию, но после протестов российских и грузинских властей
этот план не был приведен в действие9.
Ничего не изменил в положении турок-месхетинцев и принятый в апреле 1991 года
Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 10. Наряду с курдами и
хемшилами месхетинские турки оказались одними из немногих репрессированных
Осипов А.Г., Пепинов Ф.И.(2004) Юсуф Сарваров и движение месхетинских турок за возвращение на родину.
// № 40. С.7
10
Реабилитация: как это было. Документы Политбюро ЦК КПСС, стенограммы заседания Комиссии
Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место
в период с 30-40-х и начала 50-х гг., и другие материалы.(2004)Том III. Середина 80-х годов – 1991. Сост. А. Н.
Артизов, А. А. Косаковский, В. П. Наумов, И. Н. Шевчук. – Москва. С.720.
9
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народов, не попадавших под действие этого закона. Закон реабилитирует только
репрессированные народы РСФСР (ст.1), а турки-месхетинцы в эту категорию, по всей
видимости, не входят. Неясность, о каких именно народах говорится в Законе порождает
множество споров. Вот и доктор юридических наук Б.М. Лазарев считает, что
«законодательство о репрессированных народах должно четко определять, о каких именно
народах идёт речь». Хотя и в Законе даётся в целом удачное общее определение
репрессированных народов, «однако на практике нередко возникают споры о том,
относится та или иная конкретная этническая группа (например, крымские греки и
крымские армяне) к числу репрессированных народов. С учетом этого следовало бы дать
в Законе точный перечень этих народов, исходя из содержания соответствующих указов
Президиума Верховного Совета СССР, постановлений ГКО и СНК СССР тех лет. Без
упоминания этих актов нет полной ясности относительно содержания ряда других
нормативных предписаний» 11.
Есть все основания рассматривать выход представителей турок-месхетинцев на
международную арену, а также постепенный процесс стабилизации положения турецкой
общности в России в качестве последнего, современного этапа в развитии движения.
Еще на I съезде «Ватана» в ноябре 1992 г. в Москве общество переименовывается в
Международное общество месхетинских турок. Съезд подтверждает неизменность
программных целей, а также принимает решение считать взаимодействие с
международными организациями одним из приоритетных направлений своей
деятельности.
Несмотря на то, что обращения «Ватана» в различные правительственные,
международные и неправительственные организации оставались в целом
безрезультатными, все же благодаря его активной международной деятельности проблема
месхетинских турок становилась все более известной правозащитному движению и
международной общественности. Итогом стало то, что Грузия при вступлении в Совет
Европы в апреле 1999 г. взяла на себя обязательство решить в двенадцатилетний срок
проблему возвращения месхетинских турок на родину и создать для этого в двухлетний
срок соответствующую законодательную базу. Однако только лишь в 2007 г. грузинским
парламентом принимается Закон «О репатриации лиц, насильственно переселённых из
Грузинской ССР в 40-е годы ХХ века властями бывшего СССР»12. Впрочем проблему
месхетинских турок с возвращением он так и не решил, оказавшись исключительно
декларативным актом. Об этом же было отмечено и в Заявлении Государственной Думы
РФ от 17 октября 2008 г. «О ситуации с репатриацией в Грузию турок-месхетинцев» 13.
Период развития движения месхетинских турок после «ферганских событий» и
после миграционных процессов, связанных с развалом СССР, рассматривается в
исследовании доктора исторических наук Бугая Н.Ф. и доктора исторических наук
Мамаева М.И. «Международное общественное объединение турок-месхетинцев «Ватан»
Лазарев Б. М.(1994) Правовые вопросы реабилитации репрессированных народов //Государство и право. №
12. С. 23.
12 Закон Грузии « О репатриации лиц, насильственно переселенных из Грузинской ССР в 40-е годы ХХ
века
властями бывшего СССР» // Законодательный вестник Грузии – ЗВГ, 29, 27.07.2007 URL:
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/22558 . (Дата обращения: 21.03.2017).
13 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ О заявлении Государственной Думы
Федерального Собрания РФ «О ситуации с репатриацией в Грузию турок-месхетинцев» , 17 октября 2008 г. N
1114-5 ГД // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. N 43. (Раздел 2). Ст. 4897.
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как институт власти гражданского общества». В статье рассматриваются мероприятия,
проводимые Международным общественным объединением месхетинских турок «Ватан»
как составной частью институтов гражданского общества в Союзе ССР, России. Выявлены
причины зарождения национального движения турок- месхетинцев в России, главной
задачей которого было возвращение этнической общности в южные районы Грузии.
Обращено внимание на общее состояние самого общественного объединения на
современном этапе. Авторы считают, что «его работа базировалась исключительно на
основе принятого в Российской Федерации Закона «Об общественных объединениях» как
институте гражданского общества. «Турки-месхетинцы не увлекались насаждением
общественных объединений и не занимались формированием национально-культурных
автономий, Федеральной НКА, как другие этнические общности в России. Они
рассматривали форму НОО (национальных общественных объединений) как наиболее
приемлемую и целесообразную, объединяющую в себе все возможности для реализации
своих прав и их защиты»14
Те изменения, которые пережило Международное общественное объединение
турок-месхетинцев «Ватан» в течении последних лет в связи с уходом из жизни его
председателя Ю. Сарварова, частой сменой последующих лидеров, не могли не повлиять
на работу институтов гражданского турецко-месхетинского сообщества в целом. В
современных условиях в турецко-месхетинской общности, насчитывающей на территории
России более 100 тыс. человек, происходит процесс стабилизации положения. Это требует
решения множества возникающих проблем, которые, в частности, активно обсуждались на
состоявшемся последнем VIII съезде Международного общественного объединения
месхетинских турок «Ватан» в ноябре 2015 г. Неизменными остаются программные цели
движения. Главные из них – репатриация общности месхетинских турок в Грузию, на
историческую родину; проведение полной реабилитации всех принудительно выселенных
этнических общностей с территории Грузии в 1944 г.; защита прав представителей
общности в регионах проживания.
Таким образом процесс институциализации турецко-месхетинского движения
оказался долгим и трудным. Главным тормозом в своевременном решении основных
вопросов сообщества, конечно же, выступало отсутствие возможности возвращения на
историческую родину, в южный регион Грузии. Особенность положения месхетинских
турок среди других репрессированных в сталинские годы народов – дисперсность
проживания этнической общности как в условиях России, так и ближнего, и дальнего
зарубежья. В сложившихся условиях существования турецкого сообщества в России, для
использования более широких возможностей в защите своих интересов, предоставляемых
законодательством РФ, а также в целях получения поддержки со стороны органов
государственной власти и органов местного самоуправления, необходимую для
сохранения национальной самобытности, развития родного языка и национальной
культуры все же наиболее приемлемым видом объединения видится национальнокультурная автономия. Такую возможность предоставляет ФЗ РФ от 17 мая 1996 г. «О
национально-культурной автономии». В последнее время в руководстве Международного
объединения месхетинских турок «Ватан» все чаще слышны предложения о создании
национально-культурных автономий турок-месхетинцев, как на федеральном, так и на
Бугай Н. Ф., Мамаев М. И. (2015) Международное общественное объединение турок-месхетинцев
«ВАТАН» как институт власти граданского общества. // Историческая и социальная мысль № 8 С.24
14
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региональном и местном уровнях. Представляется, что при воплощении в жизнь этих
предложений, несомненно, являющихся новым шагом в институционализации турецкого
сообщества в России, начнётся новый этап и в движении месхетинских турок за
реабилитацию.
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AHISKA TÜRKLERİNİN 70 YILLIK SÜRGÜN HİKÂYESİYLE İLGİLİ BİR
SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI
AN ORAL HISTORICAL STUDY ABOUT MESKHETIAN TURKS’ 70 YEARS EXILE
STORY
Erdem YAVUZ*
Özet
Tarih yazıcığında, yazılı kaynakların ve maddi kültür unsurlarının yanı sıra sözlü kaynaklarında ayrı
bir önemi vardır. Sözlü tarih çalışmaları, geçmiş olay ve yaşamlara katılmış kişilerle yapılan görüşmeler
aracılığıyla tarihsel bilgi toplamak ve bu tarihsel bilgileri koruyarak geleceğe taşımayı amaçlamaktadırlar.
“Canlı tarih” olarak ifade edilen ve incelenen dönemde yaşamış ve o döneme tanıklık eden kişilerin
anlatılarından elde edilen sonuçlar, bazı durumlarda yazılı kaynaklardan daha yeni ve orijinal bilgiler
içerebilmektedir.
Sözlü tarih çalışmalarının önemi ve etkisi dikkate alınarak hazırlanan bu çalışmada, 2014 yılında
Ukrayna’daki savaş dolayısıyla yaşadıkları bölgeyi terk ederek Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne göç etmek
durumunda kalan Ahıska Türkleri konu edilmiştir. Çalışmada, ilçede yaşayan ve belirli bir yaş grubunun
üzerindeki kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak, Ahıska Türklerinin tarihi süreç içerisinde siyasi, sosyal,
ekonomik, demografik, eğitim, sağlık vb. gibi konularda yaşadıkları sıkıntılar incelenmiştir.
Bununla birlikte Ahıska Türklerinin 1944 yılında başlayan 70 yıllık sürgün hikâyesini konu alan bu
çalışma ile Ahıska Türklerinin sürgün yıllarında yaşadıkları zulme ve maruz kaldıkları insanlık dışı
uygulamalara yer verilmiştir. Bu çalışmayla, tarihi süreç içerisinde yaşanan olumsuzlukların yarına
taşınarak gelecek kuşaklara aktarılması ve kalıcılık sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Sürgün, Sözlü Tarih.
Abstract
In the print of history, written sources and material cultural elements, as well as oral sources, have
a special significance. Oral history studies aim to gather historical information through interviews with
people who have participated in past events and lives and to keep them in the future by preserving this
historical information. The results, expressed as “living history” and derived from the experiences of those
who lived and witnessed the period under examination, may in some cases include newer and more original
information than the written sources.
This study, which was prepared by taking into account the importance and the effect of oral history
studies, is about Meskhetian Turks, who had to leave the region they lived due to the war in Ukraine in
2014 and have to settle in Üzümlü District of Erzincan compulsorily. In the study, face-to-face interviews
were held with the people living in the district and a certain age groupIn the historical process,Meskhetian
Turks’ distresses about political, social, economic, demographic, education, health and etc.have been
investigated.
However, this work, which deals with the story of 70 years of exile of the Meskhetian Turks, which
started in 1944 and also this study included the cruelty and inhuman treatment during their exile years The
Meskhetian Turks’ exposed to.With this work, it is aimed to transfer the negativities experienced in the
historical process to the future generations and to ensure retention.
Key Words: Meskhetian Turks, Exile, Oral History.

Giriş
Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusu sınırında, Ardahan’la sınırı olan, Gürcistan sınırları
içinde yer alan bir bölgenin adıdır. Çok eski bir Türklük yurdunun merkezi olan Ahıska;
*

Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erzincan-Türkiye, eyavuz@erzincan.edu.tr

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

Abastuman, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi önemli yerleşim birimleriyle
birlikte iki yüzden fazla köyün merkezi durumundadır (Zeyrek, 2001, s. 6). Mesketya adı da
verilen Ahıska bölgesinin, Mesk/Meskh/Meskhi kavminden ismini aldığı ifade edilmektedir.
Mesk kavminin, Nuh Nebi oğlu Yafes’in oğlu ve Oğuz’un pederi Mesek’ten gelen Masagetlere
dayandığı belirtilmektedir (Togan,1981, s. 410). Bununla birlikte Mesklerin, Kartvel (Gürcistan)
güneyinde yaşamış olan Gogarlı (İskit) ve Turanî yerli Hristiyan halk olarak belirtildiği
anlaşılmaktadır. Türklerin Ahıska dediği şehre, Gürcüler, Sa-mskhe, Akhalsikhe, Sa-Atabago gibi
isimler kullanmaktadırlar. Sa-mskhe/Meskhi yurdu, Akhalsikhe/Yeni kale, Sa-Atabago/Atabek
yurdu anlamına gelmekte ve bölgenin çok eski bir Türk yurdu olduğu konusunda fikir vermektedir
(Kırzıoğlu, 1992, s. 113-155).
Ahıska ve çevresi, 1068’de de Sultan Alparslan tarafından Selçuklu ülkesine katılmıştır
(Kırzıoğlu, 1966, s. 34-40). Selçuklularla mücadelede yetersiz kalan Gürcü kralının daveti üzerine
XII. yüzyılda Kıpçak Türklerinin de bölgeye gelerek yerleştiği görülmektedir. Gürcü Krallığı
içinde güçlenen Kıpçaklar XIII. yüzyıl ortalarında bağımsızlıkları ilan etmişler ve 1267’de,
Ahıska Kıpçak Atabekliği kurulmuştur. Kıpçakların hâkim oldukları bu bölgelere Atabek Yurdu
denilmiştir. XVI. yüzyılın başlarında Ahıska Atabekleri Hükûmetinin sınırları Azgur’dan Kars,
Artvin, Tortum, İspir ve Erzurum’a kadar uzanmıştır (Kurat, 1972, s. 83-84; Alasania, 2002, s.
793-797). Müslümanlığı kabul eden Ahıska Atabeği, II. Atabekli Mustafa Paşa adını almış,
Çıldır/Ahıska Beylerbeyi olmuştur. Bir müddet Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevîlerin nüfuzu
altında kalan bölge, 1578’de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir (Uzunçarşılı, 1988, s. 54; Kırzıoğlu,
1998, s. 386).
Bölgenin Rusların eline geçtiği 1828’e kadar Ahıska, Çıldır Eyaleti’nin merkezi olmuştur.
1828’den beri ufak bir kasaba olarak Ahıska halkının bir kısmı Anadolu’ya göç etmiş, göç
edemeyenler de bu bölgede yaşamaya devam etmişlerdir (Zeyrek, 2001, s. 19). 1829’da imzalan
Edirne Antlaşması ile Ahıska ve Ahılkelek savaş tazminatı olarak Ruslara terk edilmiştir. 187778 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası yapılan Ayastefanos Antlaşması ile daha önce Osmanlı sınırları
içerisinde kalan Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakılmıştır. 1918’de imzalanan Brest-Litovsk
Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum yeniden Türkiye’ye bırakılmıştır. 11 Mayıs 1918’de
toplanan Batum Konferansı’nda Türkiye, Ahıska ve çevresinin Türkiye’ye terk edilmesini istemiş
ve Gürcistan Hükümeti kabul etmiştir. Ancak 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi neticesinde
Türk birlikleri Ahıska ve çevresinden çekilmek zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra Ahıska
bölgesi, Gürcüler ve Ruslar arasında birkaç kez el değiştirmiş ve 16 Mart 1921’de imzalanan
Moskova Antlaşması ile Türkiye’nin elinden tamamen çıkmıştır (Zeyrek, 2006, s. 19-24).
Tarihsel süreç içerisinde Ahıska bölgesindeki Türkler, 1918-1944 yılları arasında Sovyetler
Birliği sınırları içerisinde büyük zulüm altında yaşamışlardır. Özellikle Stalin döneminde Ahıska
bölgesindeki Türklere yönelik baskılar artmış, Türklerin soy isimler değiştirilmiş ve öne çıkan
bazı kimseler tutuklanmıştır. II. Dünya Savaşı yıllarında 40 bin civarında Ahıska Türkü cepheye
gönderilmiştir. 14/15 Kasım 1944’de ise Sovyet raporlarına göre 91.095-96.000 kişi, başka
kaynaklara göre de 115.000-150.000 kişi yük vagonlarıyla Kazakistan Kırgızistan ve
Özbekistan’a sürgün edilmiştir (Demiray, 2012).
28 Nisan 1956’da alınan kararla diğer sürgün edilenlere (Çeçen, İnguş, Balkar, Karaçay,
Kalmuklar) yurtlarına dönme izni verilmiş ancak Ahıska Türklerinin adı bu kararnâmede yer
almamıştır (Aydın, 2004, s. 304-306). Dolayısıyla 1956 Kararı, Ahıskalıların dönüşünü
yasaklamıştır. 31 Ekim 1957 tarihli kararnamede ise Ahıska Türkleri için, keyfi ve asılsız bir
şekilde, “Azerbaycanlı” ifadesi kullanılmış ve Ahıskalılar için Azerbaycan’a göç yolu açılmıştır
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(Uravelli, 2005). 30 Mayıs 1968’de alınan bir kararla Batı Gürcistan’dan sürülenlerin istedikleri
yerde yerleşebilecekleri belirtilmiştir. Fakat bu taahhüt de yerine getirilmeyecek, 1960’tan 1989’a
kadar sadece 186 aile ve 1.211 kişi Batı Gürcistan’ın farklı bölgelerine yerleştirilecektir. Onlardan
da 1989 yılına gelindiğinde sadece otuz beş aile Gürcistan’da kalabilmiştir (Aydın, 2004, s. 304306).
1989 yılının Nisan ayında başlayan ve Haziran ayının ilk günlerinde doruk noktasına çıkan
Özbekistan’ın Fergana Vadisi bölgesinde Özbeklerle Ahıska Türkleri arasında cereyan eden acı
olaylar neticesinde 200’den fazla insan hayatını kaybetmiştir. 100.000’in üzerinde Ahıska Türkü
yeniden göç etmek zorunda kalmıştır. Buradan göç eden halkın büyük bir bölümü Azerbaycan’a
giderken diğerleri Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu’nun Orenburg, Oktayaberski,
Aleksandrovski ve diğer bölgelerine yerleştirilmiştir (Aydın, 2004, s. 304-306; Uravelli, 2009).
Olayların Moskova bağlantılı çok boyutlu bir senaryonun sonucu olduğu iddia edilse de konu tam
olarak açıklığa kavuşturulamamıştır (Avşar, 1994, s. 27-28). Özbekistan’dan göç etmek zorunda
kalan Ahıska Türklerinden 10.000’in üzerindeki bir grupta Ukrayna’ya yerleşmiştir. Çoğu
Kırım’da olmak üzere Donetsk, Harkov, Kherson şehirleri ve çevresinde yaşayan Ahıska
Türklerine 1991 yılında Ukrayna vatandaşlığı verilmiştir (Demiray, 2012, 877-885).
2014 yılında Ukrayna’daki savaş dolayısıyla büyük zarar gören Ahıska Türklerinin
Türkiye’ye getirilmeleri için çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Ahıska Türklerinin Kars, Iğdır,
Bitlis veya Erzincan illerine yerleştirilmeleri planlanmıştır (Orhan ve Coşkun, 2016, s. 41-50).
1992 yılında kabul edilen 3835 Sayılı “Ahıska Türklerinin Kabulü ve İskânına Dair Kanun” un,
17 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, 25 Aralık 2015 tarihinde ilk göçmen grubu
Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne yerleştirilmiştir (Akpınar, 2016, s. 327-343). Üzümlü’ye
yerleştirilen Ahıska Türklerinin sayısı, 22 Mayıs 2017 tarihi itibariyle 421 aile ve 1.922 kişidir
(EVİGİMV, 2017).
Toplumsal hafızanın muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına Üzümlü’ye
yerleştirilen Ahıska Türklerinin bilgisine başvurmak, sözlü tarih açışından oldukça önem arz
etmektedir. Nitekim tarih yazıcılığında, yazılı kaynakların ve maddi kültür unsurlarının yanı sıra
sözlü kaynaklarında ayrı bir önemi vardır. “Canlı tarih” olarak ifade edilen ve incelenen dönemde
yaşamış ve o döneme tanıklık eden kişilerin anlatılarından elde edilen sonuçlar, bazı durumlarda
yazılı kaynaklardan daha yeni ve orijinal bilgiler içerebilmektedir.
Sözlü tarih çalışmalarının temel dayanak noktasının “kaynak kişi” olması, sosyal tarih
yazıcılığını daha da kıymetli hale getirmektedir. Sözlü kaynaklar, yazılı kaynakları tamamlayıcı
özelliği ile ön plana çıkmaktadır (Yalçın, 2007, s. 366). Ancak sözlü kaynaklar, yazılı kaynakların
bulunmadığı durumlarda ve onlara yardımcı olarak ve ihtiyatla kullanılma durumundadır
(Kütükoğlu, 1991, s. 19). Bu doğrultuda ele alınan bu çalışmada, 1944’de yaşanan sürgün
öncesini, sürgünü ve sürgün sonrasını bizzat yaşamış ve olayları anlatacak yaş ve sağlıkta kişiler
tespit edilmiştir. Ancak çalışma gereği görüşmeci sayısı sınırlı tutulmuştur. Görüşme sonucunda
elde edilen bilgiler, deşifre edilerek kronolojik olarak aşağıdaki gibi yazılı hale getirilmiştir.
Köşeli RİCALOV
Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
1926’da Ahıska’ya bağlı Zir Köyü’nde doğdum. 3 kardeşiz.
1944 sürgününde neredeydiniz tam olarak ve ne iş yapıyordunuz?
16 yaşındaydım. Gürcistan’daydık. Kolhozda çalışıyorduk.
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Kolhoz ne demek?
2-3 köy bir kolhozu oluşturuyordu. Kolhozlarda devlet adına çalışılırdı. Devlete ait
kooperatif gibi bir şey. Komünist sistem. Nerde çalışıyorsan devlet adına çalışmış sayılırdın.
Çalıştığına karşılık maaş yazılırdı, ekmek alırdık. Ot biçiyorduk. Hükümet adına patates
ekiyorduk. Tarımla uğraşıyorduk yani.
1944’de ne yaşadınız tam olarak?
1944’de bizi demiryoluna götürdüler. Ahıska’da demiryolu yoktu o zaman. Bizi demiryolu
yapımına götürdüler. Her köyden 4-5 adam götürdüler. Bizleri sürgün eden trenlerin demiryolunu
biz yaptık. 2 ay çalıştık hiç eve gelmeden. Akşamları orda yatıyorduk. Bize yemek veriyorlardı.
Maaş yazıyorlardı çalışmamıza karşılık. Para yoktu.
Demiryolunda çalışma şartlarınız nasıldı?
Sabahtan akşama kadar çalıştırırlardı bizi. Gün çıkınca başlardık, gün batımına kadar. Biz
bilmiyorduk ki bizi kaldıracaklarını (sürgün edeceklerini). Ahıska demiryolu Stalin’in bir sırrıydı.
Kimse bilmiyordu. Gürcülerde bilmiyordu, Ahıskalılarda bilmiyordu. Savaştan dolayı demiryolu
yapıldığını zannediyorduk. Sürgün için kullanacaklarını bilmiyorduk.
II. Dünya Savaşı ile ilgili ne hatırlıyorsunuz?
1941 yılında bizi savaşa götürdüler. Benim o zaman yaşım küçük, nasıl olduysa beni askere
almadılar. Babam hastalandı, 1938’de rahmetli oldu. Amcam askere gitti daha gelmedi. 2 çocuğu,
karısı kaldı. Köyden, herkesi götürdüler askere. Köyde adam kalmadı. Çoğu da askere götürülen
akrabalarını bilmiyordu. Haberi yoktu. Çocuktuk o zaman. Her aileden 1-2 can savaşta kaldı,
gelemedi. Ahıska’daki önemli adamların (yetkililerin) hemen hepsi ya Ermeni’ydi, ya Sovyet ya
da Gürcü. 14’ün üstündeki gençlerin yaşını büyük gösterip savaşa yolladılar. Yaşlıları da 50’nin
altında gösterip cepheye yolladılar. Bütün Türkleri cepheye gönderdiler. Ermenilerden de ancak
birkaç kişi gönderdiler.
Sürgün olayını anlatır mısınız?
Her köye asker koydular. Her evin önünde 1 asker vardı. 3 gün bizi dışarı çıkarmadılar. Ne
değirmene, ne ormana ne de başka yere. Dördüncü günü sabah namazından sonra topladılar.
Dediler ki sizi kaldıracağız (sürgün edeceğiz). 1944 yılı 14/15 Kasım gecesi. 2 saat mühlet
verdiler. Herkes ağlıyordu. Bu evi, her şeyimizi bırakıp nereye gideceğiz? 2 saat. 2 saatin içinde
evden ne alacağız? Malımız vardı, davarımız vardı, her şeyimiz vardı. 2 saatte hiçbir şey
alamadık. Bizim köyün altında Ermeni köyü vardı. 300 aileydi o köy. Arabalar geldi. Arabalarla
Ermeni köyünün altına indirdiler, tarlaya. Gece orda yattık. Bırakmadılar daha köye bizi.
Sabahleyin askeri kamyonlar geldi. Amerika’nın kamyonlarıydı. Onlara bindirdiler, 5-6 aileyi bir
kamyona. Ahıska’ya, demiryoluna götürdüler.
Komşu köyünüzün Ermeni köyü olduğunuzu söylediniz. Ermenilerden size karşı
olumsuz birtakım şeyler oldu mu hiç?
İki kere Ermeni kaçaklığı (baskını) olmuş. Ben yoktum o zamanlar. Ben görmedim ama
babam söylerdi. Ermeniler baskın yapmışlar. Bizimkiler meşeye kaçmışlar. 2 dayımı Ermeniler
öldürmüş. Güzün, harman zamanı Ermeniler baskın yapmışlar. Tahılları, mısırları bırakıp
kaçmışlar ormanlara. Sonra gelmişler ki hiçbir şey bırakmamışlar. Ermeniler evleri yakmışlar.
Evin içinde ne varsa götürmüşler. Ondan sonra geliyorlar ki ne ev var, ne de bir şey. Yeniden ev
yapıyorlar. Sonra Gürcüler baskın yapmışlar. Sonra Türkiye (Osmanlı) gelip bizi kurtarmış.
Türkün güllesi Ermeni köyüne düşünce, Ermeniler diyor ki Türkiye geldi. O vakit Ermeniler biraz
duruluyorlar. O zaman Ahıska Türkiye’nin elindeydi. Tiflis’te Türkiye’nin elindeydi.
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Sürgüne geri dönelim. Sizi demiryoluna getirdiler. Sonra neler yaşadınız?
Bizim köyü taşıdılar, vagona bindirdiler. Çocuk, kadın, erkek. Hepimiz bir vagonda 5-6
aileyiz. Vagonun içinde tahtadan seki yapmışlar. Vagonların içinde epeyce bekledik. Ne kadar
beklediğimizi bilmiyorum. Sonra 2 ay yol gittik. Büyük istasyonlarda duruyordu tren. Yiyecek
veriyorlardı. Vagonlarda ölenler oldu. Arabalar gelip onları alıp götürüyordu. Nereye
götürdüklerini ne bilirdik! Askerler soruyordu: Hasta var mı, ölü var mı? Götürüp atıyorlardı bir
yere. Sonra Özbekistan’a dağıttılar bizi. Küçük evler vardı. Bizi evlere koydular. O vakit
Özbekistan’da da fakirlik vardı. Millet ot topluyordu, ot yiyordu. Bir gün tok, bir gün aç,
doymuyorduk. Evden bir şey getiremedik ki. Özbekistan pamuk ekiyordu. Onlarla beraber
işliyorduk. Onların dilini de öğrendik. Beraber kardeş gibi olduk. Sonra askeri bölge oldu.
1944’den 1956’ya kadar asker kontrol ediyordu bizi. Birbirimize gece misafirliğe gitmek yok.
Başka köye gitmek, dışarı çıkmak yasak. Baskı altında kaldık. Akşam oldu mu herkes evinde.
Dışarı çıkmak yasak. 10 yıl akraba akrabaya, kardeş kardeşe hasret kaldı. Sonra sonra birbirimizi
bulduk, toplandık.
Peki, siz daha fazla yormayalım. Çok teşekkür ederiz.
Hayriye MURADOVA
Hayriye teyze biraz sizi tanıyabilir miyiz? Doğum yerin, evlilik, çocukların gibi.
1937’de doğmuşum. Varhan Köyü’nde. Gürcistan’ın en büyük köyü. 500 tütündü (aile).
Azgur’dan sonra en büyük köy Varhan’dı. 5 bacı, 1 kardeştik. Özbekistan’da evlendim. 5
çocuğum var. 2 kız, 3 erkek. Kızlarım Rusya’da. Bir oğlum vefat etti. Şimdi en küçük oğlumla
beraberiz.
1944 sürgününü ve trende başınızdan geçenleri anlatır mısınız?
Ben o zaman 7 yaşındaydım. Askeri getirdiler, arkalı önlü koydular. Çadır kurdular. Asker
geldi, köye döküldü. Ula bu ne haberdir! Sonra sonra 1 ay asker dizim dizim dizildi. 1 aydan sonra
yığılış (toplantı) oldu. Dediler ki gelin ki gece söz var. Halk bilmiyor hiçbir şey. Gittiler o
toplantıya. Kardeşim gitti toplantıya geldi ki…
O zaman babanız hayatta mı?
Babam hayatta.
Tamam, devam edelim.
Toplantıdan kardeşim geldi. Yarı geceydi. Saat 12’ler. Anam dedi ki ne oluyor oğlum, ne
haber? Dedi ki ana bizi kaldırıyorlar. Vay oğul, niye oğul, ne sebep? Bilmiyorum, dedi. Sabah
saat 8’de askeri döktüler kapılara ki çıkın. Zaten Varhan’da ne vardı ki? Yoksulluk. Biraz un
aldılar, yarım çuval, yarım çuval. Tahıl, o, bu. Babam bir davarı devirdi ki çocuklarım yesin.
Asker başucunda durdu. Tüfeği doğrulttu. Davran, davran, davran. Nasıl soydu, nasıl çuvala tepti
ki, nereye gidiyorsak çocuklar orda yesinler. Terk edin köyü, çıkın. Her evde 2 asker tüfeği
doğrultmuş. Davran, çıkın. Sovyet, Gürcü askeri. Sene 1944. Savaş bitmemiş. Bizim asker
(Ahıska Türkleri) hala cephede. Biz kalktığımızda savaş olmuştu. 1944’de bizi sürgün ettiler.
Bide bizi aldattılar. Siz Orta Asya’ya gidiyorsunuz. Savaş bitince geri geleceksiniz. Asker çıkın,
dedi. Neyi alacağımızı bilmiyoruz. Onu oraya tepiyorlar, bunu buraya. Öylesi var ki, döşeği de
yok. Yetim. Babası askerde ölmüş. Neyle çıksın, ne olacak? Kimde var, o ona verdi. O, ona verdi.
Böylelikle oldu. Doldurdular asker arabalarına. Makineler (askeri kamyon) dizildi böyle.
Azgur’dan Ahıska’ya kadar makine dizili böyle. 5 aileyi, 1 makineye teptiler. Trenlerin yanına
getirdiler. Geldik, asker trendeydi. Makineler gelir gelmez o şekilde vagona teptiler. 5 aileyi bir
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vagona. Hayvan koyuyorlardı, yük treni. Vagonun ortasında bir şey yaktılar ki halk ısınsın. Kar
yoktu ama soğuktu. 5 aile bir vagona. 5 aile bir vagona. Bir yanda makineler taşıdı doldurdu,
taşıdı doldurdu. Kaç köy Gürcistan’da, hepsini. Vagona bindik, günlerce bekledik ki, öbür
köydekiler de hepsi gelsin. 2 gün bekledik. Vagonlar doldu, tren hareket etti. 1 ay gittik. Her
istasyonda durduk. İçimizde bir adamı seçip dediler ki burası istasyon, alın. Ekmek veriyorlar,
çorba. İçimizden sadece biri inip alıp geliyor hepimize. Açlıktan ölmeyelim diye. Her vagonda
çavuş var. Sonra hasta bir çocuğumuz vardı bizim vagonda, 12 yaşında. O, vagonda öldü. Örttüler
üstünü ki anlamasınlar, çocuğu atmasınlar. Sonra askerler duydular, anladılar. Askerler çocuğu
aldılar, kendileri gömdüler. Attılar mı, gömdüler mi bize karanlık. Öyle çocuk çoktu. Çantaların
içine sakladılar. Bazıları trenin üstünde gittiler. Vagonlarda yer yok. Birisi vardı trenin üstünde,
yaşlı nine. Elektik çarptı, öldü. Onu da öyle hasırla götürdü bir yere bıraktılar. Kim kimi tanır,
kim kime bakar, can pazarı. Ölür müsün, kalır mısın? İt yavruları gibi.
Tuvalet ihtiyacınızı nasıl giderdiniz?
Kova koymuşlardı vagona. Bir penceresi vardı. Oradan atıyorduk. Bazıları da vagonun
tahta zeminini delip oradan ihtiyacını gidermişler. Orayı adam söylemez bile. Çok azap çektik.
Benim bir bacım vardı, yeni evlenmişti. Trenlerimiz ayrı ayrı. Onların köyü başkaydı. Trenler yan
yana geldi. Eniştemle bacım geldiler, görüştük. Onların treni ayrı, bizimkisi ayrıydı. Biz
Endican’a düştük, onlar Fergana tarafına gittiler. Götürdü, Özbekistan’a döktü bizi. Biz 5 kardeş,
anam, babam beraberdik. Yeni evlenen bacım ayrı gitti. Erkek kardeşim yeni muallim olmuştu,
bekârdı. Öyle geldik çıktık. Özbekistan’a düştük. Sağ olsunlar. Özbeklere kötü söz söylemek
olmaz. 50 yıl yaşadık orda biz. Hükümet her evin birer odasını boşalttırdı ki biz yerleşelim,
herkese da yok. Azlık (kıtlık) yılıydı. Özbekler ‘de fakirdi. Bir de Özbeklere, bizim için insan eti
yerler, demişler. Adam adamı yer mi? Bizimkiler ezan okuyup, namaz kılmaya başlayınca baktılar
ki bunlar Müslüman. 1 yıl sonra bizim ne olduğumuzu anladılar. Özbek kadınları yüzlerini
peçeyle örtüyorlardı başlarda. Sonradan açtılar. Onları görünce dedik ki bunlarda bizim gibi
Müslüman.
Trene bindiğinizde size Özbekistan’a gideceğinizi söylediler mi? Ya da nereye
gideceğinizi biliyor muydunuz?
Yok, bilmiyoruz. Bize sadece dediler ki, savaş bitince geri getireceğiz. Bizi aldattılar. Öyle
demeseler dağa kaçıp gizleneceğiz. Kimse gitmeyecek.
Peki, Özbekistan’a devam edelim.
Evet, Özbekistan’a gittik, düştük. Bir şey bilmiyorsun. Elimizde doğru dürüst bir şey yok
yemeye. Özbekler az bir şey maaş falan verdiler. Öyle böyle bahar oldu. Havuç, şalgam
veriyorlardı ki yiyin. Savaş vakti, açlık var. Çoluk çocuk gidiyorduk, ot topluyorduk. Kavurup
yiyorduk. 2 yıl, 3 yıl. Çoğunun karnı şişti öldü. Çoğu açlıktan öldü. O otu bulamayanlar, hastalar
vardı. Birisi vardı, kocası savaşta öldü. Kendisi de 2 çocuğuyla dul kaldı. Gözümün önünde geldi,
düştü açlıktan. 2 çocuğu da öldü. Millet çoktu, ben hepsini görmedim. Benim gözümle
gördüklerim bunlar. Hasırın altına ot koyduk, onun üzerinde yerde yatıyorduk. Toprağı eşip,
dışarıda toprakta yatanlar oldu. Odunumuz yoktu. Büyüklerimiz gidip dutları kesiyorlardı ki
çocuklar ısınsın. Adam dutu bırakır mı? Özbekler, dutla kozacılık yapıyordu. Başlarda, baharda
elimize tohum geçti. Ama bilmiyorduk ki ne olduğunu, nereye ekelim. 15 yıl açlık, yoksulluk
çektik. Özbekler çuvallarla tahıl taşıyordu, kamyonlarla. Bizde dökülenleri toplayıp çuvala
koyardık. Ben bizzat topladım. Getirirdim anam rahmetlik, dizinde el değirmeniyle öğütürdü. Ana
oldu mu? Ana oldu mu? Açız, açız. Ölüyoruz. He kızım oldu, derdi anam. Bize ekmek pişirirlerdi.
Çocuklarımız ölmesin diye. Yalanım yok. Bak bu yaşımdayım. Yalanım yok. Böyle günler
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gördük.
15 yıl yokluk, kıttık çektiniz. Her gün sabah kalktığınızda ne yiyeceğiz diye
düşündünüz öyle mi? Peki, ne zaman rahata erdiniz?
Sabah kalktık hiçbir şey yok. Çalışan adamlarımıza 300 gram kara ekmek verirlerdi
akşamları. Evdekiler ölü mü yesin? O adamlarda aç. Ölüyor açlıktan. O 300 gramı eve gelinceye
dek yiyorlardı. Eve geliyorlardı hiçbir şey yok. Böyle açlık çektik. Bu Türklerin günahı neydi?
Bizim halkımız böyle kavgacı, kanlı insanlar değildi. Sonra ayana çıktık. Halkın kulağı açıldı.
Okullar açıldı, okuduk. Sonra 1956, 1960’dan sonra insanların karnı doymaya başladı. Pamuk
ekiliyordu. Bütün halk çıktı, işledi. Azar bir şey, bize aylık verdiler. Öyle böyle yaşadık o denli
yıl. Kimse demedi ki kalkın gidin, nereye gidelim.
Hayriye teyze sen ne zaman evlendin?
17 yaşında, Özbekistan’da evlendim. 18’inde oğlum oldu.
Soy isminizi kim değiştirdi?
Ruslar.
Evlendiğiniz yıl maddi durumunuz nasıldı?
Biraz iyiydi. Vardı biraz. Dağlara gidiyordu millet, kök kesiyordu erkekler. Hükümete kilo
karşılığı satılırdı. Fabrikada boya yapılırdı. Orada iyi kazandılar. Köyde kalan kadınlarda pamuk
işliyordu. 18 yıldan sonra biraz sulandık (maddi olarak iyi duruma geldik), birer tane mal (hayvan)
aldık. Öncesinde nasıl alacaktık. Karnımız doymuyor ki artırıp mal da alalım. Gürcistan’da ahırlar
dolu. Özbekistan’a geldiğimizde kapıları açtı ki mallarımız açlıktan ölmesin. Makinelerin
peşinden böğürüyordu mallarımız. O kadar malımız Gürcü’ye kaldı bak. Evimizde Gürcü’ye
kaldı, davarımızda Gürcü’ye kaldı. Bütün malımız onlara kaldı. Kiminin altını vardı, kiminin
parası vardı. Hep kaldı.
Sizin Gürcistan’da maddi durumunuz nasıldı? Altınınız, paranız kaldı mı?
Yok. Babamın bir eşeği vardı. O eşeğiyle uzak dağlara meşe kesmeye giderdi. Getirirdi bir
hafta yakardık, yine giderdi. Karnımız doyardı çok şükür. Hayvancılıkla geçinirdik. Durumu iyi
olanda vardı, bizim gibi olanlarda vardı. Zengini de vardı, fakiri de vardı. Bir malı (hayvanı)
satarlardı geçinirlerdi. Böyle günler çok gördük oğulcan. Allah insaf versin bunlara. Allah
saklasın padişahımızı (Cumhurbaşkanı).
Peki, Özbekistan’dan kaç yılında çıktınız? O süreçte olanları anlatır mısınız?
50 yıl yaşadık. 1989’da. Zorladılar. Nasıl ki Gürcü etti, öyle de Özbek etti. Hükümet zaten
Rus’un elinde. Sovyetler, yukarıdakiler. Türkler çoklandı (çoğaldı). Dedi ki (Ruslar) burayı hep
aldı Türkler. O tepedeki Moskoflar etti. Türkün ne günahı vardı? Bakın hele. Özbekistan’dan
çıktık. Ukrayna’ya geldik. Sovyetlerde 15 devlet var. Her yerde savaş var. Karabağ’da,
Çeçenistan’da, Gürcistan’da. Sovyetlerde her yerde savaş oldu. Özbekistan’da da bizim milletin
başına geldi bu savaş. Fergane Vadisi’nde bizim millete geldi bu facia. Başka şehirlerde yaşayan
Ahıska Türkleri de, savaş olmamasına rağmen, bizim durumumuzdan sonra baskılar artınca
kendileri çıktı. Bizim evlerimizi yaktılar, kızlarımıza, gelinlerimize tecavüz ettiler, çocuklarımızı
öldürdüler. Diğer şehirlerdeki Ahıska Türkleri de tehlikeyi anlayınca yaşadıkları yerlerden
çıktılar. Can güvenliği yoktu.
Kim yaptı bunları size?
Rus kökenli Özbekler yaptı. Başlarında Ruslar vardı. Yahudiler, Ermeniler. Biz Özbeklere
kötü millet diyemeyiz.
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Özbekistan’dan Ukrayna’ya olan yolculuğunuz nasıl başladı? Ukrayna’ya gelişinizde
yine sıkıntılar yaşandı mı?
Otobüslerle, trenlerle geldik. Köyden ilk çıkan biziz. Köye askerler, otobüslerle girdi.
Birkaç saat bize izin verdi ki valizlerinizi, çocuklarınızı toplayın dedi. Aynı Gürcistan gibi bizi
kovdular. Malımızı, mülkümüzü Özbekistan’da bıraktık. Evimizi bıraktık kaçtık. 2 gelinimin 2
çocuğu vardı. Beşikten çocukları kaptığımız gibi çıktık. Otobüslere bindik. Bizi taşa tuttular,
büyükleri tembih etmiş. Ki bir daha gelmeyelim diye. Otobüslerin pencereleri kırıldı da yine
atıyorlar. Otobüslerle taşıdılar köyü. Başka yere götürdüler. Orda da birkaç hafta durduktan sonra
Özbekler baskı yaptılar. Özbekler bizi taşa tuttular. Bana da taş geldi. Oradan da bizi çıkardılar,
otobüslerle bizi uçaklara getirdiler. Uçaklar bedavaydı o zaman. Uçağı bedava etti ki gidelim.
Nereye giderseniz gidin, tek gidin.
Peki, Özbekistan’a ilk gittiğinizde Özbeklerin size kucak açtığını, evini, aşını
paylaştığını söylediniz. Sonra ne oldu da Özbekler size düşmanca davranmaya başladılar?
Neden oldu bizde anlayamadık. İşte yukarıdan (Sovyet Rusya’dan). Özbekler yüzümüze
gidin diyemediler. Cezaevindeki mahkûmları çıkarıp, üzerimize saldılar. Bizi yıldırsınlar da
gidelim buradan diye. Tecavüzde ettiler, çocukları da öldürdüler. Bu şartlarda Ukrayna’ya geldik
1989 senesi. Ta 2014’e kadar. Ukrayna’da kamplara düştük. Sonra çalıştık, çabaladık mal edindik.
Evler aldık. Ruslar sattı, biz aldık.
Özbekistan’da biraz birikim yapabildiniz o zaman?
Az bir şey. Özbekistan’daki malımızı sattık. Onunda birazı yollarda gitti. Yeniden bir hayat
kurduk. 10 yıl çalıştık işlerde. Tarla ektik. Sonra ev aldık. Bir evde nasıl herkes yatabilir.
Ukrayna’da Özbekistan’daki gibi açlık yaşamadınız yani?
Yok. Paramız vardı. Alıyorduk, yiyorduk. Sonra sonra ocaklar yaptık. Kendimiz pişirdik.
Köylere yerleştirdiler bizi.
Ukrayna’ya geldiğinizde aile bireyleri, köylüler dağıldınız mı? Yoksa hep beraber
miydiniz?
Köy olarak dağılmadık ama bacılarım, erkek kardeşim onlar Bakü’ye gittiler. Çünkü ben
ayrı köye gelin oldum. Babam zaten hastaydı. Özbekistan’a geldikten bir yıl sonra babam merhum
oldu. Anamda, kardeşimle birlikte Bakü’ye gitti. Anamda orda merhum oldu. En küçükleri benim.
Amcamın çocukları Kazakistan’da, kızlarım Rusya’da. Görüşüyoruz hepsiyle.
Türkiye’ye ne zaman geldiniz?
Ukrayna’da 2014’de savaş oldu. 25 Aralık 2015’de de ilk kafilemiz geldi. Ben Üzümlü’ye
2015 Mart ayında geldim.
Ukrayna’daki evinize ne oldu? Duruyor mu?
Tapusu var, duruyor evimiz. Evimin anahtarını, kendi rızamla Ukraynalı komşuma teslim
ettim geldim. Evimin önünde tarlam var. İki komşumda Ukraynalı. Ben göz kulak olurum dedi.
Telefon açıyoruz haber alıyoruz.
Komşuna desen ki evimi sat paramı gönder, para eline geçer mi?
Geçer. 26 yıl beraber yaşadık onlarla. İnsanlık öldü mü? Sen iyi olunca herkes iyidir.
Baktılar ki bizden zarar gelmez, iyi millet dediler bize. Ama kime satalım. Malımızın değerini
vermiyorlar ki, ucuz veriyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar. Duracak orda. Belki hükümete satarım.
Belki orda hayat normale biner, oranın vatandaşına satarım. Dönmeyi düşünmüyoruz. Kimse
düşünmüyor. Burası bizim dedelerimizin yeri. Biz temiz Türk’üz.
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’daki akrabalarımızda Türkiye’ye gelmek
istiyorlar. Bizim öz vatanımız Türkiye diyorlar. Oralar medeni yerler bile olsa bizim yerimiz
değil. Çok kötü değil durumları. Ama kendi imkânlarıyla buraya gelmek için maddi imkânları
yeterli değil. Mesela kızlarım istemezler mi analarıyla beraber olsunlar. Birinin çocukları çok
gelemiyor, diğeri yazıldı gelecek inşallah. Kendi imkânıyla gelenler Bursa’da yaşıyorlar. Ev
aldılar, yerleştiler. Çoğu da kendi gücüyle gelemez, ev alamaz, yaşayamazlar burada.
80 senelik ömrünüzde ilk defa burada mı rahata kavuştunuz?
Allah’ım sana şükür, dedim. Dua ettim. Türk Müslümanının içine geldik dedim. Ezan
işittik. Ezan işitmiyorduk biz.
Peki, size gerek Özbekistan’da gerekse Ukrayna’da dini açıdan bir baskı yapıldı mı?
Yok. Özbekistan’da öyle bir şey demediler. Özbeklerin camisi vardı. Cuma namazına
erkekler oraya giderlerdi. Biz kuranda okuduk, iftarda yaptık, teravihte kıldık. Ama bir dönem
Sovyetlerin baskısıyla bunlar gizli yapıldı. Ukrayna’da da edemedik, unuttuk. Kimse bilmiyordu
ki namaz kılmayı. Yavaş yavaş evlerde kılmaya başladık.
Hayriye Teyze son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
Allah razı olsun bu büyüğümüz (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) sebep oldu,
yardım etti. Allah ona uzun ömür versin. Kalktık geldik. Dedik ki bizimde sahibimiz varmış.
Geldik ki hazır ev. Açtık girdik evimize. Gönlümüz rahata kavuştu. Dediler ki Türkiye
vatandaşlık verebilir. Bilmem onu, orasını devlet bilir. Ukrayna’da 1.200 grivna alıyordum. Halen
daha Ukrayna’dan alıyorum emekli maaşı. Oranın vatandaşıyız çünkü. Buranın parasına
çevirdiğinde 120 TL yapıyor. Biz savaş bölgesinden kaçtığımız için veriyor. Gitmeyin, savaşı
durduracağım diyemedi, çünkü hükümet (Ukrayna). Ona sebep veriyor. Yoksa orda çocuk parası
da veriyorlardı. Allah var şimdi. Türkiye’den kimliğimizi alsak, yaşar gideriz işte ölene kadar.
Çok ağladım. Kocam 40 yaşında öldü, 5 çocuğumla kaldım. Çocukları büyüttüm, evlendirdim.
Şenliğim başka yerlerde kaldı. Bunlar askere gidiyordu, ben ağlıyordum ki babaları yok yola
vursun.
Hayriye teyze anlattırdık, üzdük sizi biraz. Çok teşekkür ediyoruz.
Halit EYÜP
Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1958’de Özbekistan’ın Sirderya ilinde doğdum. 1974’de üniversiteye başladım, 1978’de
bitirdim. Rusya’da 2 sene askerlik yaptım. 1978-1980 arası. 1984’de evlendim. 2 çocuğum var.
2’side evli. Ziraat Mühendisiyim.
II. Dünya Savaşı’ndan 1944 sürgününe kadar olan süreci nasıl değerlendirirsiniz?
II. Dünya Savaşı sırasında 1941’de Alman askerleri Belarus’tan Sovyetler Birliği’ne girdi.
Uçaklar bombardımana tuttular ve bir haftada Rusya’yı çökerttiler. İnsanlar çok zulüm gördü.
Orta Asya’dan, Türkmenistan’dan, Azerbaycan’dan, Ahıska’dan vs. başladılar asker toplamaya.
40 bin asker gitti bizden. 1942, 1943, 1944’de çok ağır savaşlar oldu. Çok insan kaybı oldu. II.
Dünya Savaşı’nda bizim 40 bin civarı şehidimiz var. Askere alınanlar talim almamış, silah
tutmamışlar. O zaman demişler ki bunlar gitsinler (Türkler). Zaten bunlar (Türkler) savaşçı
millettir. Türkün eline soba borusu da versen savaşır. Hem de cephenin ön safına koymuşlar. 40
bin askerimiz içinde kahramanımız (gazi) da çoktur. Ama o kahramanları da Ahıska Türkü diye
yazmamışlar. Onlara başka soyadı koyup, başka milletin insanı gibi yazmışlar. Azeri Türkü
demişler, Kırım Türkü demişler. Ama ben bir millete kötü diyemem. Bir milletin içinde iyisi de
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var, kötüsü de. Kim bir millete kötü derse, o diyen kendi kötüdür. Annemin dediğine göre, bizi
sürdüklerinde Gürcüler ağlamışlar. Bunu söylemek lazım. Bu Stalin’in suçuydu.
Sizin II. Dünya Savaşı’nda askere alınan akrabanız var mı?
Benim babam savaşta askere alınmış. O zaman bekârmış babam. Babam geri geldi. Ama 4
amcam cepheden geri gelemedi. Hepsinin küçük çocukları vardı. Uçak sesi duyduğunda geceleri,
babam bağırırdı. Savaşta psikolojisi bozulmuş. Uçaklar üstlerinden sürekli bomba atıyor. Küreği
yüzlerine siper ediyorlarmış, mermi değmesin diye. Benim babamın sağ kalma nedeni, namaz. O
zaman Türkistan vilayeti, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan’dan
gelen Türkler cephenin en önünde savaşmışlar. Sonra babam Almanlara esir düşmüş. Almanlar
bakmışlar ki bunlar Müslüman. Almanlar bizimkileri deniyorlar. Gerçekten Müslümanlar mı
yoksa komünistler mi diye. Aldatıyorlar mı diye. Almanlar birine soruyor: Sen namaz biliyor
musun? Evet, biliyorum diyor. O zaman namaz kıl diyorlar. Tek tek soruyorlar. Namaz kılanları
alnından vuruyor Almanlar. Sıra babama geliyor. Müslüman isen namaz kıl diyorlar. Babam
kılmam diyor. Niye, diye sorduklarında babam, namaz oyun değil ki der. Namaz farz. Paklanmak
lazım, yıkanmak lazım, abdest almak lazım der. Tamam diyor Almanlar, babamı içeri
götürüyorlar. Yıkanıyor, temizleniyor, abdest alıyor, ezan okuyor, namaz kılıyor. Almanlar
babam için bu gerçek Müslümandır deyip babama dokunmuyorlar. Sonra bir Alman askeri
babamı ihtiyar annesinin evine götürüyor. Babam orda ot biçiyor. Birkaç gün evin, bahçenin
işlerine yardım ediyor. Babamın Almancası çok iyiydi. Sonra o yaşlı Alman kadın babama yolluk
hazırlıyor. Savaş bitince babam geri geliyor. 3 ay falan esir kalmış. Tiflis’e geliyor sonra babam
ama bırakmıyorlar, yasak. Oradan Orta Asya’ya geliyor. Ailesini orada buluyor.
Peki, 1944 sürgünüyle ilgili büyüklerinizden duyduklarınızı anlatır mısınız biraz?
Moskova’nın bağrına geldi Alman askeri. Rus sınırına 25 km. kaldı. Sonra Ruslar Alman
askerini geri püskürttü, 1944’de. Stalin, Rusların yeneceğini anladı. Ondan sonra Sovyetler Birliği
içindeki az milletli toplulukları sürdüler. 1944’de zaten savaş bitmek üzere. Türklerin Almanlarla
iş birliği yapma durumu tamamen yalan. İşin bahanesi o. Ermeniler vardı, onları niye sürmediler?
Türk ve Müslüman olduğumuz için bizi sürdüler. Savaş bitince geri geleceksiniz dediler. Ama
hep yalan, kandırmaca.
Benim rahmetlik annemin anlattığına göre Ural Dağları’nda çok azap görmüşler. Çok
karlıymış, Sibirya neticede. Kepçeyle karı açıp ölenleri içine atıp, karla tekrar üstünü kapatmışlar.
Ölen çocukları Müslüman âdetine göre gömebilsinler diye saklayanlar olmuş çantaların içinde.
Ağlayanlar oluyormuş. 1 ay geçtikten sonra Sibirya’ya gelmişler. Kasım’ın 14’ünde yola
çıkmışlar. Ama 1 ay sonra Sibirya’ya geldiklerinde, Ural Dağları’nda kar, soğuk var. Orda çok
azap çekmişler. Ural Dağları’nı geçmişler. Epey bir zaman tren beklemiş orda. Bize ne
yapacaklarını düşünmüşler. Bizi kimse almak istememiş. O zaman demişler ki bunları (Türkleri)
ne yapacağız? 500 binden çok insan var. Hiçbir hükümet almak istememiş. Deryaya mı (denize)
dökelim? Yoksa bomba koyup patlatalım mı? Yok edelim bu milleti. Bir çaresini bulamamışlar.
Sonra Özbekler demiş ki, Osman Yusufov, getirin Müslümanlarsa bir kısmını ben kabul
ediyorum. Sonra bizi Özbekistan’a dağıttılar. Kazakistan’a, Kırgızistan’a. Oralarda işçi gücü
lazım. Çalışkan, Müslüman milletiz. Savaş bahane olmuş yani.
Bizim yaşadıklarımız soykırımdır. Stalin’in bize yaptığı soykırımdı. Sadece biz (Ahıskalı)
değiliz. Az milletli Müslümanlara yaptılar. Bizim gibi Hemşinlileri, Çeçenleri, Kırım Tatarlarını,
Çerkezleri de sürdüler.
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Özbekistan’daki yaşantınızla ilgili neler söylersiniz?
Büyüklerimizin karnı, 1956’dan sonra doymaya başlamış Özbekistan’da. Bizim nesil
okudu. Ben Ziraat Mühendisliği ve Topografya okudum. Ben laboratuvar müdürü olarak çalıştım.
Benim 40-50 tane laborantım vardı. Öyle milliyetçilik, yani ayrımcılık yoktu. Özbeklerle biz
1989’a kadar iç içeydik, kaynaşmıştık. Toyumuz, ölümüz birdi. Asimile olmadı hiç. Onlarda
Müslüman Türk, bizde. Güzel günlerimiz oldu. Bizim zamanımızda Özbekistan’da güzel
hayatlarımız oldu. Özbekler düğünler yaparlardı, bizleri de düğünlere çağırırlardı. Biz onları
çağırırdık. Tek tük de olsa kız alıp, verdik. Sonra bizler okuduk ama Türkleri öyle çok yüksek
seviyeye çıkarmadılar. 1960, 1970’li yıllara kadar pasaportlarda Türk yazılmazdı. Üniversiteler
almazdı mesela pasaportunda Türk yazılanı. Benim pasaportumda Azerbaycan yazılı. Tamam,
Özbekler Müslümandır, Türk’tür. Fakat o zamanlar Özbekler kendilerine Türk demiyordu. Özbek
diyorlardı. Onlar kendilerini Türk kabul etmiyorlardı. Bizim Özbekistan’da yaşadığımız
sıkıntıların nedeni bu.
Siz Üzümlü ‘ye gelmeden önce böyle bir imkâna kavuşacağınızı biliyor muydunuz?
Ya da hayal kırıklığı yaşadınız mı?
Evet. Bize dediler ki yeni evler var. Evin bütün eşyaları var. Elektrik, su vb. şeylerin parası
alınmayacak. Kimlik alırsanız emeklilik hakkı verecek. Bize ne dediyseler inandık, geldik.
Geldiğimizde de aynını bulduk burada. Allah razı olsun, Allah bereket versin bu memlekete. En
büyük sıkıntı iş meselesi. İş yok. Yardım veriyorlar. Kişi başı 250 TL. Bu oturduğumuz evleri 5
yıldan sonra satın alıp, yavaş yavaş ödeyebilirsiniz dediler. Ama düzenli bir işimiz olmazsa nasıl
vereceğiz? Biz her işi yapabiliriz. Özellikle inşaat. Bu evleri yapabiliriz mesela. Bağ, bahçe,
hayvancılık her şey. Yapmadığımız iş kalmadı ki.
Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Biz artık bu devlet (Türkiye) için ne yapabiliriz onu düşünmemiz lazım. Bana deseler ki şu
dağın başına git, orda çadır kur. Gider çadırımı kurarım. Düşman gelse, elime silahımı da alırım.
Ben buraya, toprağıma geldim. Bazıları anlamıyor. Düz söylemek lazım. Adana Türkü olur mu?
Ben kızımı Adana’ya vermişim. İzmir Türkü olur mu? Olmaz. Kars Türkü, Erzincan Türkü olur
mu? Olmaz. Türk Türk’tür, bir tanedir. Bize de Ahıskalı mısınız? diye sorduklarında bu olmaz.
Bilmiyorlar. Bazıları Aliasker Türkü diyor, bazıları Alaska diyor. Ne mutlu Türküm diyene diyor,
değil mi? Biz işte o Türk’üz. Biz Rusların içinde de Türk olduk. Biz Özbek’in içinde de Türk
olduk. Gürcülerin içinde de Türk olduk. Düşmanın içinde biz Tük olduk. O yüzden vatanımızın
kıymetini bilelim.
Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Vahit MİRZA
İlk olarak kendinizden bahseder misiniz?
1965, Taşkent doğumluyum. Bir erkek 2 kız olmak üzere üç çocuk babasıyım. En büyük
oğlum 38 yaşında, kızım 25 yaşında, en küçük kızım 21 yaşında. En küçük kızım bekâr, diğerleri
evli. Büyük kızım Rusya’da kaldı. Damat turizm işinde çalışıyor. 1983-1985 yılları arasında
Litvanya’da askerlik yaptım. 1985’de evlendim. 1986’da Taşkent Devlet Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ne girdim. 1990’da 6 aylık polis eğitimi gördüm. 1990’da polis memuru olarak göreve
başladım. 1994’de Kriminoloji Bölümünden mezun oldum.
1944 sürgünüyle ilgili bildiklerinizi veya duyduklarınızı bizimle paylaşır mısınız?
Dedelerimizden, ninelerimizden işittiğimize göre II. Dünya Savaşı’ndan önce Sovyetler
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Birliği’nin hâkimiyeti altında Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi’nde yaşamışız. Kolhozlar, salhozlar
olmuştur. Yani vatandaş devlete çalışmış, maaş almışlar. O zaman Rusya’nın ekonomik durumu
da iyi değildir. 15 Kasım 1944 tarihinde bizim Ahıska Türkleri, yedi Ahıska bölgesinden sürgün
edilmiş. Bir ay süren yolculuk boyunca bunların çoğu açlıktan, hastalıktan, soğuktan hayatını
kaybetmiştir. Bir ay sonra Orta Asya’ya yani Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan dediğimiz
bölgelere götürülmüşler. Endican, Fergane illerine, Kazakistan, Kırgızistan çöllerine
getirilmişler. O zamanda Özbekistan’ın ekonomik durumu çok iyi değil. Bizim Ahıska Türkleri
ilk önce geldiklerinde, Özbekler bizim için “adam yiyenler” geldi demiş. Daha sonra anlamışlar
bizi tabi. Özbek milleti bakmış ki, bizim için Müslüman ve Türkler. Ezan okunuyor, abdest
alınıyor, namaz kılınıyor öyle anlamışlar bizi. Böylece Özbeklerle bizimkiler kaynaşmışlar.
1956’ya kadar askeri baskı varmış. Komünist sistem hem Müslümanlara hem de Hristiyanlara
baskı yaptı. Ben hatırlıyorum, o zamanlar ninelerimiz gizlice ablalarımıza Kuran okuturdu.
Bayram namazları komünistlerden gizli kılınırdı. Askerin baskısı altında bizimkiler diğer
bölgelere giden akrabalarıyla haberleşemediler. Sonra bu zulümler yavaş yavaş kalktı. 1956’dan
sonra bu kanun kalktıktan sonra millet akrabasını buldu.
Siz Özbekistan’da doğduğunuz, orada büyüdünüz. Özbekistan’daki hayatınızı
anlatır mısınız?
1989’a kadar Özbek kardeşlerimizle çok iyi geçinmişiz. Bu zamana kadar gençlerimiz
okumuş, kimisi öğretmen olmuş, kimisi doktor, mühendis. Ben o zaman 24 yaşındaydım.
Üniversite okuyordum, Ekonomi Mühendisliği. Bizim Ahıska Türklerinden okuyanlardan
devlette de çalışanlar olmuş. Askerliğimi Özbekistan’da iken Litvanya’da yaptım. O zaman
Özbekistan Sovyetler Birliği’nde olduğu için Özbek ve Ahıska Türkünü, iki Müslüman milleti,
birbirine kırdırıp savaşın alt yapısını oluşturmuş. İlk önce Özbekistan’ın Fergane ilinde savaş
başladı. Özbekleri, Ahıskalılara kışkırttılar. Ahıskalıların evlerini yaktılar, çocuklarını öldürdüler,
kızına, gelinine tecavüz ettiler. Diğer bölgelerdeki Özbekistan, Semerkant, Taşkent gibi Ahıska
Türkleri bunları işitince, çoğu kendi imkânlarıyla Ukrayna ve Rusya’ya göç ettiler. Fergane’deki
Ahıskalıları da devlet, Rusya’nın farklı bölgelerine göç ettirdi. Özellikle işçi gücü az olan, nüfusu
az olan yerlere sürgün etti. Biz Taşkent vilayetindekiler Ukrayna’ya geldik.
Neden Ukrayna’yı tercih ettiniz?
Dediler ki Ukrayna sıcaktır. Orada tarla, ekin işleri vardır. Onlar (Ruslar) zannetti ki
Türkler Rusya’ya gider. Biz Ukrayna’yı seçtik. O yüzden bizim köy Ukrayna’yı seçti. Başka
köylerin sebepleri başkadır tabi. Çoğu da başka yere gitti. Azerbaycan, Kazakistan. Bizim
büyüklerimiz Ukrayna’ya geldi, dolaştılar. Oranın yetkilileriyle görüştüler. Biz bu kadar nüfusuz.
Bizi alır mısınız? O zaman Sovyetler Birliği dağılmamıştı. Dediler ki gelin alırız. Bir kısmımız
Ukrayna’ya böyle geldik. Ama Fergane Vadisi’nde ki çoğu Türk, Rusya’nın soğuk bölgelerine
sürgün oldu. Verimsiz topraklardı oralar. Biz Ukrayna’ya gelmeden önce bizim büyüklerimiz
Ukrayna’nın yetkilileriyle görüşüp izin almışlar. Sonuç olarak biz Özbekistan’dan, Ukrayna’nın
Donetsk bölgesine serbest göç yaptık. Biz serbest göç yaptık ama çoğu da baskı altında mecburi
göç yaptı. 25 sene Ukrayna’da yaşadık. Allah razı olsun Ukrayna milletinden de. Sıkıntı yoktu.
Ama ayrımcılık vardı biraz. Biz orda tarımda, inşaatta çalıştık. Herkes kendi geçim kaynağını
sağlamaya çalıştı. Bizim yerleştiğimiz bölgeye yaklaşık 850 aile geldi. Ben Ukrayna’da polis
memuruydum. Ukrayna’da Polis Akademisi okudum. 25 sene çalıştım. Ukrayna’dan emekli
polisim. Emekli maaşımı alıyorum. Ukrayna vatandaşıyım. Ben Ukrayna’ya vatandaşlık görevimi
yapmışım. Türk vatandaşlığına geçmek en büyük arzumuz. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra
da devletimizden ricamız Ukrayna’daki haklarımızın aynen devam etmesi yönünde. 5 Mayıs
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2014’de Rusya ile Ukrayna arasında savaş başladı. Savaş tam da bizim yaşadığımız yerden
başladı ilk. Biz ateş içinde kaldık. Bizden bir kısım ve Ukraynalıların bir kısmı bu savaştan sonra
Rusya’ya göç etti. Ailesini güvenlik altına almak için. Bazılarımız savaştan uzak köylere gitti.
Sonra bizim bölgede savaş etkisini azalttıktan sonra bazı aileler dönüş yaptı. Çoğunun evi
patlamış, yanmış. Ukrayna askeri oraları temizlemişti.
Peki, sonra ne yaptınız?
O savaştan dolayı biz Ukrayna’daki baş elçiye, Kiev’deki Türkiye’nin baş elçisine
müracaat ettik. Ukrayna’daki bizim dernek başkanımız Murat Resulov randevu aldı elçilikten.
Bizde her köyden birkaç vekil gittik, bende gittim. Büyükelçi bizi güzel karşıladı. 2 saate yakın
görüştük, dilekçe verdik. Dilekçemizde, ateşin içinde olduğumuzu ve zor durumda olduğumuzu
beyan ettik. Bize her an baskı olabilir, dedik. Çünkü sürgünü yaşadığımız için bizim de
tecrübemiz var. Bu savaşlar her zaman küçük milletlerin başına bela olur, ölüm olur. Büyükelçi
de dilekçelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza iletip, size haber vereceğiz
dedi. 2015’de Sayın Cumhurbaşkanımız Kiev’e gelmişti. Randevu alındı, görüşmeye gidildi. Bu
süreç yaklaşık bir buçuk sene sürdü. Biz o arada savaşın olmadığı uzak bölgelere gittik. Bir kısmı
Rusya’ya gitti. Rusya onlara yardım etti. Biraz Ukrayna Devleti yardım etti. Bazıları yevmiye
usulü çalıştı. Bir kısmına Ahıska dernekleri yardım etti. Ahıska köyüne düşenlere, Ahıskalılar
yardım etti. İşte böyle süreci tamamladık.
Türkiye’ye geleceğinizin haberini ilk nerde aldınız? Ne hissettiniz?
Ben ilk haberi 2015’in Mayıs ayında aldım. Temsilciler olarak Bursa’ya gelmiştik. O
zaman Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun mitingi vardı. Bursa’da 3 bin Ahıskalı
toplanmıştı. Ukrayna’dan 677 ailenin Türkiye’ye getirileceği müjdesini ilk o zaman işittim.
Ondan sonra bu prosedürler oldu. Sonra 677 aile tarafından dilekçe verildi. Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Tabi ilk önceleri Türkiye’nin neresine yerleşeceğimiz
belli değildi. Ama bizim için fark etmiyordu. Türkiye olsun da neresi olursa olsun. Vatanın taşı
da toprağı da her yeri bizim. Sonra netleşti. Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne yerleşeceğimiz
söylendi. İlk kafilemiz 25 Aralık 2015 tarihinde geldi, 130 aile. Ben her zaman dua ediyordum
ki, çocuklarımı kendi memleketimde, kendi dilimde okutamadım, bari torunlarımı okutabileyim
diye. Bu sene en mutlu dede ben oldum. Torunumu Türk bayrağımın altında okula ben götürdüm,
sınıfa da girdim. Çok mutlu oldum. Burada beklentilerimizden de fazlası karşılandı. Allah razı
olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan, milletvekillerimizden, bütün emeği
geçenlerden. Üzümlü İlçesi’nin milleti de bizimle lokmasını paylaştı. Biz burada hiç yabancılık
hissetmedik. Sıcak, dayalı döşeli evlere geldik. İlk geldiğimizde çok duygusal anlar yaşandı.
Çünkü 72 sene bizim elimizi tutan, sesimizi işiten olmadı. 72 sene sonra demir kapılar açıldı,
bizde vatanımıza kavuştuk. Analarımız, babalarımız hep “vatan, vatan” diye diye vatana hasret
öldüler. Onların vatan sevgisi bizim damarlarımıza geçmiştir. Biz Türkiye’ye gelmeden önce de
her birimizin evinde Türk bayrakları vardı. Hep o umutla, özlemle yaşadık. Bir gün bize birisi
sahip çıkacak dedik. Dualarımız kabul oldu. İnşallah dünyanın farklı yerlerindeki Ahıska Türkleri
‘de öz vatanlarına kavuşurlar. Önce Allah’a dua ediyoruz, sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızdan
arz ve rica ediyoruz.
Sonuç
Bu çalışma, II. Dünya Savaşı yıllarında Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan Ahıska
Türklerinin 14/15 Kasım 1944’de maruz kaldıkları sürgün yıllarını konu alan bir sözlü tarih
çalışmasıdır. Bu çalışma, sürgüne maruz kalan ve sürgün olayını birincil kaynaktan dinlemiş olan
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kişilerle yapılan sözlü tarih çalışmasının bir ürünüdür. Bu bakımdan bu çalışma, toplumsal
hafızanın muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça önem arz etmektedir.
Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska ve çevresi, 1921’de imzalanan Moskova
Antlaşması ile Türkiye’nin elinden tamamen çıkmıştır. İşte bundan sonra Ahıska Türklerinin
makûs talihi başlayacaktır. II. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Ahıska Türkleri, büyük bir zulme
ve insanlık dışı uygulamalara maruz kalmışlardır. Stalin döneminde, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliği’nin (SSCB) Karadeniz’e olan kıyılarını temizlemek amacıyla Türklere
yönelik baskıların artırıldığı, 40 bin civarında Ahıska Türkü’nün cepheye gönderildiği ve 1944’de
ise Ahıska Türklerinin yük trenleri içinde anayurtlarından koparılarak Orta Asya’ya sürgüne
yollandığı bilinmektedir.
Ahıska Türkleri ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen sonuçlara göre, Ahıska
Türklerinin Gürcistan’daki topraklarına el konularak “kolhoz”lara (kolektif tarım çiftlikleri)
dönüştürülmüş ve Ahıska Türkleri kolhoz ve salhozlarda çalıştırılmışlardır. Sürgün öncesi Ahıska
Türklerinin büyük bir kısmı II. Dünya Savaşı’nın en ön cephesinde savaşa gönderilirken,
yaşlarından dolayı cepheye gönderilmeyen Ahıska Türkleri ise kendilerini sürgüne götüren
trenlerin demiryolu inşaatında çalıştırılmışlardır. Üstelik aylarca ve hiç eve gelmeden, gün
doğumundan gün batımına kadar zor şartlarda çalışan bu insanlar, demiryolunun hangi amaçla
yapıldığını da bilmemekteydiler. Cepheye gönderilen Türklerin büyük bir çoğunluğunun geri
dönemediği ve geride kalanların ise büyük bir insanlık dramı yaşadığı anlaşılmaktadır.
1944 yılı 14/15 Kasım gecesi toplanma öncesi, Gürcü askerler tarafından Türk köyleri
çevrilerek, Türklerin sahip oldukları malları almalarına müsaade edilmemiştir. Ahıska Türkleri,
askeri kamyonlar vasıtasıyla yük trenlerine bindirilmiştir. Ahıska Türkleri, bu trenlerde en basit
temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde, üstelik çetin kış şartlarında aylarca hiç bilmedikleri zor
bir yolculuğa çıkarılmışlardır. Zor şartlarda yapılan bu yolculukta da çocuk, hasta, yaşlı pek çok
kişi hayatını kaybetmiştir.
Özbekistan’a yerleştirilen Ahıska Türklerini, burada da çok zor şartlar beklemektedir. Zira
Ahıska Türkleri uzun yıllar açlıkla mücadele etmek zorunda kalmış, ot, pamuk tohumu vb. gibi
şeylerle hayatlarını idame ettirmeye çalışmışlardır. 1946’dan 1956’ya kadar baskı altında kalan,
gece evlerinden dışarı çıkamayan, bulundukları yeri terk edemeyen Ahıska Türkleri, bu tarihten
sonra akrabalarını bulmaya başlamışlardır. 1960’lı yılların başından 1989’a kadar Özbekistan’da
yavaş yavaş hayatlarını belirli bir standarda ulaştırmaya başlayan Ahıska Türkleri, çocuklarını
okutmaya, iş bulmaya ve kısmen mal ve mülk edinmeye başlamışlardır. 1989 Fergana Faciası ile
birlikte Ahıska Türkleri için yeniden meşakkatli bir döneme girildiği anlaşılmaktadır. Fergana
Olayları neticesinde pek çok Ahıskalı hayatını kaybetmiş, Ahıskalıların evleri yakılmış ve tecavüz
olayları yaşanmıştır. Özbekistan’dan göç etmek zorunda kalan Ahıska Türklerinden bir kısmı da
Ukrayna’ya yerleşmiştir.
2014 yılında Ukrayna’daki savaş dolayısıyla büyük zarar gören Ahıska Türkleri, 1992
yılında kabul edilen 3835 Sayılı “Ahıska Türklerinin Kabulü ve İskânına Dair Kanun” un, 17
Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne yerleştirilmiştir.
25 Aralık 2015 tarihinde ilk göçmen grubunun yerleştirildiği Üzümlü ‘de, Ahıska Türklerinin
bugünkü sayısı 421 aile ve 1.922 kişidir. Üzümlü ‘de TOKİ tarafından yaptırılan villa tipi
konutlara yerleştirilen Ahıska Türklerinden kira, yakıt, elektrik ve su ücreti alınmayıp, her aileye
kişi başı 250 TL verilmektedir. Yapılan yardımların beklentilerinin çok üstünde olduğunu ifade
eden Ahıska Türkleri, iş olanaklarının kısıtlı olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını
belirtmişlerdir. En büyük arzularının ise Türk vatandaşlığına geçmek olduğu görülen Ahıska

AHISKA, GÖÇ VE OSMANLI: İSTİHDAM VE MAAŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME • | • 657

Türkleri, Türk makamları tarafından Gürcistan’daki her türlü haklarının iade edilmesi noktasında
kendilerine yardımcı olunmasını dile getirmişlerdir. Ayrıca tüm dünyada Ahıska Türklerine
yapılan zulmün, “soykırım” olarak kabul edilmesi için kamuoyu oluşturulması gerektiğini ve
Gürcistan’dan elde edilecek tüm maddi gelirlerin kendileri için değil Türkiye için harcanmasını
ifade etmişlerdir.
Sonuç olarak, 70 yıllık bir sürgün hayatından sonra öz vatanlarına dönen Ahıska Türkleri,
huzur ve sükûna kavuşmuşlardır. Ahıska Türklerinin tarım, hayvancılık ve inşaat sektörlerinde
istihdam edilmeleri durumunda, tüketici durumdan üretici duruma geçebileceklerini söylemek
mümkündür. Tarihi süreçte her zaman çalışkan bir topluluk olduklarını ispatlayan Ahıska
Türklerine tanınacak yeni imkânlarla, Ahıska Türklerinin bölgenin ve dolayısıyla da Türkiye’nin
kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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AHISKA, GÖÇ VE OSMANLI: İSTİHDAM VE MAAŞLAR ÜZERİNE BİR
İNCELEME
MESKHETIAN, MIGRATION, AND OTTOMAN: AN INVESTIGATION ON
EMPLOYMENT AND WAGES
Şahin YEŞİLYURT
Tamer GÜVEN
Özet
İnsanlık tarihi açısından önemli bir yere sahip olan ve incelenmeye değer konuların başında gelen
göç kavramı, insanlığın tarihi kadar eski olduğundan önemini günümüze dek taşıyabilmiştir. Bu kavram,
aynı zamanda toplumun ayrılmaz bir parçası olan sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin etkiler bırakmış
ve bu kavramlarla her daim etkileşimde olmuştur. Şöyle ki, göç veren ve göçe maruz kalan bölgelerdeki
iktisadi ve sosyal hayatta dönüşümler yaşanmış ve özellikle göç edenler, göç ettikleri yerlerde yaşamlarını
sürdürmek ve geçimlerini temin etmek adına yoğun mücadelelerde bulunmuşlardır. Ancak çoğu zaman bu
mümkün olamamış ve göçe maruz kalınan bölge/ülke yönetimi tarafından göçmenlere birtakım ayni/nakdi
yardım, barınma imkânı ve istihdam sunma gibi imkânlar tanınmıştır.
Yukarıda bahsi geçen açıklamaların örneklerini, 1828-29 Osmanlı Rusya Savaşı sonucunda
terkedilen Ahıska Eyaleti için (Ahıska Türkleri) görmek mümkündür. Bu toprak kaybı neticesinde, Ahıska
Eyaleti’nden Osmanlı topraklarına bir göç yaşanmış ve sonraki dönemlerde de artarak devam etmiştir.
Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde çalışmada, iki yüzyıldan fazla bir zaman diliminde Osmanlı
bakiyesinde kalan Ahıska Bölgesi’nden, Ruslar tarafından ilhak edilmesinin ardından, Osmanlı
coğrafyasına yapılan göçlerin Osmanlı toplumuna yansıyan sosyal ve ekonomik etkileri üzerinde
durulmuştur. Bu inceleme, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşiv
Kataloğunda bulunan münferit arşiv belgeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Böylece belirtilen tarihler
arasında meydana gelmiş olan göçün sosyal ve ekonomik hayat ile olan ilişkisi Ahıska Eyaleti (Ahıska
Türkleri) açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Ahıska Türkleri, İktisat ve Maliye Tarihi.
Abstract
The concept of immigration, which has an important position in terms of human history and is a
topic that is worth examination has carried that importance to this day. This concept has also deeply affect
the social and economic life, an integral part of society at the same time. In other words, there have been
transformations in the economic and social life in the regions that have been exposed to immigrants and
migrants and especially those who migrated have been in a intense struggle in order to maintain their lives
in places where they migrate. However, this has often not been possible and the immigrants have been
helped by the government of the country to which they are exposed, such as providing some in
kind/financial assistance, accommodation, employment and so on.
It is possible to see examples of the above-mentioned explanations for Meskhetian province (Ahiska
Turks) abandoned as a result of the Ottoman Russian War of 1828-29. As a result of this loss of land, a
migration to the Ottoman lands from the province of Meskhetian occurred and continued to increase in the
following periods. In the framework of these explanations, the social and economical effects of the
migration from the Meskhetian Region, which had remained in the Ottoman state for more than two
centuries, to the Ottoman geography after the annexation by the Russians was examined. This examination
was carried out within the framework of the individual archive documents found in the Ottoman Archives
Catalog in the General Directorate of State Archives of the Republic of Turkey. Thus, the immigration that
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has taken place between the mentioned dates was evaluated in terms of the Meskhetian province (Ahiska
Turks) in relation to social and economic life.
Keywords: Migration, Ahıska Turks, History of Economy and Public Finance.

…
Âlem de bilir biz Osmanlı Türküyüz
Ahıska’da ömür sürdük bir zaman
Dini İslam, din Muhammed dinimiz
Okuyup da ilim gördük bir zaman
…
Ali Paşa Veyseloğlu1

…
Bahtı karalıdır, bir gün gülemez
Kâfir Moskof baskın etti alamaz
Erzurum uzak mı, imdat gelemez
Vay ki harab oldu gözel Ahıska
…
Şair Gülali2

Giriş
Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopan Ahıska bölgesinden Osmanlı topraklarına yoğun bir
göç yaşanmış ve bu göç akımı, Osmanlı’nın yıkılışı neticesinde bakiyesi olarak varlığını sürdüren
Türkiye Cumhuriyeti’ne ve diğer ülkelere yönelmiştir 3. Esasında Ahıskalı Türklerin göç
faaliyetlerini Osmanlı’nın yıkılışından önce ve sonra diye ayırmak mümkündür. Osmanlı’nın
yıkılışından önceki göçler genel olarak Osmanlı coğrafyasına gerçekleştirilirken, yıkılışından
sonraki göçler ise Kafkasya’ya ve kısmi olarak da Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda yapılan akademik çalışmalar da ekseriyetle Cumhuriyet sonrası dönemdeki göç
akımları üzerinde yoğunlaşmakta iken4 Cumhuriyet öncesi dönemi inceleyen bazı çalışmalar da
mevcuttur. Bu çalışmalar arasında Günay (2012), Osmanlı’nın Son Döneminde Ahıska
Türklerinin Anadolu’ya Göç ve İskânı isimli çalışmasında, Osmanlı Arşiv belgeleri üzerinden
gerçekleşen göç hareketini birçok açıdan ele almaktadır. Buna binaen mevcut bu çalışma
kapsamında sadece Osmanlı döneminde yaşanan göçün iktisadi ve sosyal etkileri üzerinde
durulması hedeflenmiştir.
Bu çalışmada genel olarak, Ahıska muhacirlerin geçim sıkıntıları ve bu sıkıntılar
çerçevesinde Osmanlı Devleti ile giriştikleri ilişkiler konu edinmiştir. Dikkate alınan durumlar
arşiv belgelerine yansıyan istihdam ve maaş talepleri ile bu taleplerin Osmanlı Devleti’ndeki
yansımalarıdır. Taleplerin ayrıca Osmanlı yönetimi tarafından dikkate alınması bu ilişkinin
devletten muhacirlere doğru tek yönlü olmadığı kanaatini oluşturmaya yardımcı olmaktadır.
Belgelerin incelenmesi sonucunda, devletin mümkün olduğunca istihdam sağlama ve maaş
bağlama yolu ile muhacirlerin savaş ve sonrasında yaşadıkları göç sebepleri ile ortaya çıkan
müşkül durumlarına çare olmaya çalıştığı görülmüştür.
Dört bölümden müteşekkil olan çalışmanın ilk bölümde Ahıska Bölgesinin tarihsel gelişimi
ve göçleri ortaya çıkaran sebepler üzerine odaklanılmıştır. İkinci bölümde ise Osmanlı
Bu dörtlük Suat Kolukırık (2011, s. 81) tarafından ele alınan Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki
Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma isimli çalışmadan alınmıştır
2 Ahıska üzerine söylenen türküler, ağıtlar ve destanlar için bkz. Yunus Zeyrek (2001), Ahıska Bölgesi ve Ahıska
Türkleri ve Ayfer Yılmaz, Ahıska Türklerinin Edebiyatına Dair. Yılmaz (2005, s. 123), özellikle sürgün yaşamına
maruz bırakılan Ahıskalıların edebiyatına sürgün hayatının önemli izler bıraktığını dile getirmiş ve kimlik
mücadelelerinde göç ve sürgünün önemli bir yer edindiğini ifade etmiştir.
3 Ahıska Türkleri ve Vatana Dönüş Mücadelesi isimli çalışmada Özkoşar ve Kahvecioğlu (2014) özellikle Osmanlı
sonrası yaşanan göçe dikkat çekmektedirler.
4 Bu çalışmalar genel olarak mevut çalışmanın kaynakçasını oluşturmaktadır. Ayrıca bkz. Seferov ve Akış (2008),
Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin Yasadıkları Cografyaya Göçlerle Birlikte Genel Bir Bakıs,
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s. 393-411.
1

AHISKA, GÖÇ VE OSMANLI: İSTİHDAM VE MAAŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME • | • 661

coğrafyasının 19. yüzyılda maruz kaldığı göçler ve bu göçlerin içinde Ahıska’dan yapılan göçlere
değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise Ahıskalı muhacirler için yapılan maaş ve istihdam yardımları
ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Son bölümde ise tüm bunlardan elde edilen sonuçlar
değerlendirilmiştir.
1.

Ahıska Bölgesinin Tarihsel Geçmişi

Gürcü dilinde “yeni kale” manasında olan ve Sa-mskhe, Sa-Atabago, Akhal-tsihe şeklinde
yazılan, Rusçada ise Ahaltsıb olarak kullanılan ve Türkçe-Farsça yazım dilinde Akıska, Ahıska
veya Ahısha şeklinde kullanılan bu kelime, geçmişte Mesketya olarak anılsa da günümüzde
Akhaltsikhe adını taşıyan şehre karşılık gelmektedir. Türkiye sınırına 15 km. olan bu şehir, tarihsel
geçmişte İslam devletlerinin etkisi altında kalmış ve ilk olarak Hz. Osman döneminde fethedilmiş
ve sırasıyla Selçuklular ile Osmanlılar himayesinde kalmıştır 5 (Bostan, 1988, s. 526; Zeyrek,
2001, s. 6-7; Yılmaz, 2005, s. 123). Uzun yıllar İslam dini etkisinde kalan bölgeye Türklerin
yerleşmesinin daha eskilere uzandığı belirtilmektedir. Bu bilgi, milattan önce 4. yüzyılda
Makedonyalı İskender’in Kafkasya’ya geldiğinde Bun-Türkleri ile karşılaşmasını içeren ve
önemli bir Gürcü kaynağı olan Moktsevay Kartlisa’ya dayandırılmaktadır. Ayrıca Dede Korkut
Kitabında bölge, Ak-sıka/Ak-Kale olarak anılmaktadır (Zeyrek, 2001, s. 7-8; Özkoşar ve
Kahvecioğlu, 2014, s. 1).
XVI. yüzyılın sonlarına doğru, “Kur’an-ı Kerim’i hafife alma, Şeriat kitaplarına hakaret
etme, Şah’ı mabud yerine koyma, Peygamber’e ve sahabeye hakaret etme vs. cihetlerden dolayı”
alınan fetvaya göre feth olunan ve Osmanlı himayesine giren bölge (Zeyrek, 2001, s. 10-11),
1828-19 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Edirne Antlaşması ile Rusya’ya terk edilmiş6,
ancak 1853-56 yıllarında ortaya çıkan yeni Osmanlı-Rus Savaşında yöre halkı Osmanlı safında
yer almıştır. Bu savaştan Osmanlının mağlup ayrılması neticesinde, söz konusu topraklardan
Osmanlı topraklarına -özellikle Erzurum, Artvin, Ardahan yöresine- yoğun göçler yaşanmıştır7
(Bostan, 1988, s. 526; Çiçek ve Karagöz, 2014, s. 6).
Ancak 1918 yılında imzalanan Trabzon Antlaşması ile Osmanlı topraklarına bağlanan bu
bölge, 13 Nisan 1919’da Gürcistan tarafından işgal edilmiş ve 16 Mart 1921 yılında Moskova
Antlaşması ile Gürcistan Sosyalist Cumhuriyeti’nin Tiflis Vilayetine bağlanmıştır (Bostan, 1988,
s. 527). Bu tarihten sonra Ahıska Türkleri hapsedilmiş, göçe zorlanmış ya da sürülmüştür. Önemli
sayıda Ahıskalı aydın, toplumun ileri gelenleri ve yörede kalan Ahıska Türkleri, 1944 yılında açık
vagonlara ve kamyonlara doldurularak Sibirya, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a, çalışma
kamplarında çalıştırılmak üzere gönderilmiş ve bahsedilen yerlerde hayatlarını kaybetmişlerdir 8
(Özkoşar ve Kahvecioğlu, 2014, s. 1-2; Devrisheva, 2006, s. 27). Bu olayların vuku bulmasında
Rus, Ermeni ve Gürcülerin baskıları etkili olmuştur (Yılmaz, 2005, s. 123).
Bugün Ahıska yöresinde yaşayan, göç eden veya sürgün edilen yöre halkı hakkında Meskhetians (ya da Gürcü dilinde
Meskhi), Ahıska Türkü, and Meskhetian Türk şeklinde üç farklı isim kullanılmakta ve bu üç ismin farklı üç kesimi
tanımladığı belirtilmektedir. Söz konusu bu gruplar hakkında bkz. Aydıngün vd., (2006, s. 2), Meskhetian Turks an
Intrduction to Their History, Culture and Resettlement Experiences, Cultural Orientation Resource Center, s. 1-37.
6 Rusların Ahıska üzerindeki saldırgan faaliyetleri 1807 yılına kadar gitmekte ve 1810 ve 1812 yıllarında saldırıların
gerçekleştirildiği görülmektedir (Zeyrek, 2011, s. 16).
7 Türkiye’de yaşamlarını sürdüren Ahıska Türklerinin sayısının 2006 yılı verilerine göre 190.000 civarında olduğu
belirtilmekte ve söz konusu nüfusun daha çok Artvin, Ardahan, Ağrı, Bursa, Ankara ve İstanbul’da (Çiçek ve Karagöz,
2014, s. 6); dünya genelinde ise 425.000 Ahıska Türkünün yaşamını sürdürdüğünü ve yoğunluklu olarak Eski Sovyet
Cumhuriyetleri, ABD ve Türkiye’de yaşadıkları ifade edilmektedir (ECMI, 2011, s. 7). Ancak bazı çalışmalarda verilen
bu sayının aslında gerçek rakamı göstermediği belirtilmekte ve Sovyet yetkililerinin birçok Ahıska Türkünü Azeri,
Kazak, Kırgız ve Özbek nüfusa dahil edecek şekilde kayıtlar tuttuğu iddia edilmiştir (Aydıngün vd., 2006, s. 1).
8 Devrisheva, (2006, s. 27-32) söz konusu çalışmasında bu sürgünün belgelerini açıklamaktadır.
5
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Ahıska’nın Osmanlı ile Rusya arasına sıkışması ve sürekli el değişmesi, kuşkusuz sahip
olduğu coğrafi konumdan kaynaklanmıştır. Nitekim Ruslar için bu bölge Orta Asya ve Uzak
Doğu gibi birçok sömürge bölgelerinden daha önemli bir konuma sahip olmuştur (Çiçek ve
Karagöz, 2014, s. 1). Ruslarca bu bölgeye atfedilen önem, Rusların sıcak denizlere inme politikası
için Ahıska’nın bir giriş kapısı olarak görülmesidir. Ayrıca bu kapı, Osmanlı topraklarına
girilmesi için bir koridor olarak addedildiği için bölgede savaşlar ve göçler eksik olmamıştır 9.
Harita 1: Tarihsel Süreçte Ahıska Bölgesinden Farklı Coğrafyalara Yapılan Göçlerin Rotaları

Kaynak: Kahraman, S. Ö. ve İbrahimov, A. (2013). Kafkaslar’dan sürgün bir toplumun
bitmeyen göçü: Çanakkale’de Ahıska Türkleri. Ege Coğrafya Dergisi, s. 83, 22/2 (2013), 77-90,
İzmir.
Ahıska Türkleri, tarihi göç ile şekillenmiş bir topluluktur (Kahraman ve İbrahimov, 2013,
s. 77). Harita 1’den görüldüğü üzere, Osmanlı Devleti döneminde yapılan göçler genellikle,
Osmanlı coğrafyasına gerçekleşmişken; devletin yıkılıp dağılmasından sonra Ahıskalı Türkler
göçlerini Kafkasya taraflarına yapmışlardır 10. Farklı coğrafyalara dağılan ve yıllarca kimlik
mücadelesi veren bu topluluk hakkında köken itibariyle farklı tartışmalar yapılmakta, Türk mü
yoksa Gürcü mü oldukları tartışılmaktadır (Aydıngün vd., 2006, s. 2). Ahıskakılar, bu sorunun
cevabını kendileri vermekte ve kendilerini Osmanlı Türkü olarak tanımlamakta ve Gürcüoğulları
gibi yakıştırmaları kabullenmemektedirler11 (Yüzbey, 2008, s. 681).
2.

Ahıska, Göç ve Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu’na yapılan göçlerin temelde iki farklı güdüyle gerçekleştiği
belirtilmektedir. Bunlardan birincisi, devletin toprak kaybı yaşadığı yerlerdeki vatandaşlarının
elde kalan diğer topraklara göç etmek istemeleridir. İkincisi ise önemli bir mali gelir kaynağı olan
savaşların kaybedilmesi sebebiyle, düşen gelirleri telafi etmek için nüfus artışı sağlanarak boş
tarım alanlarının işlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için de Osmanlı Devleti kendi topraklarına göçü
Rusların bu emellerine ulaşmak adına bir Ermeni devletinin kurulması ve onları bu topraklara göçe zorlaması
hakkında bkz. Günay (2012, s. 122-124), Osmanlı’nın Son Döneminde Ahıska Türklerinin Anadolu’ya Göç ve İskânı,
Bilig.
10 Ahıskalı Türkler, bugün 10 farklı ülkede yaşamlarını sürdürmekte ve sorunlarına çare aramak adına “Dünya Ahıska
Türkleri Birliği (DATÜB)” altında faaliyetlerini sürdürmektedirler (Türk ve Yılmaz, 2014, s 1).
11 Yüzbey (2008) çalışmasında, Ahıskalı Türklerin kültürleri hakkında bilgiler vermekte ve günlük kullanım dilinden
örnekler aktarmaktadır. Gerçekten de kullanılan dil, günümüz Türkçesinde yer alan kelimelere oldukça yakın
kelimelerdir.
9
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teşvik etmiş ve cazip vaatlerde bulunmuştur. Bu bağlamda Padişaha bağlılık ve Osmanlı
kanunlarına uyum gösterilmesi şartıyla Osmanlı topraklarının herkese açık olduğu belirtilmiştir
(Günay, 2012, s. 126).
19. yüzyılda kaybedilen İmparatorluk topraklarındaki Müslümanlar, Anadolu’ya göç
ederek bu yüzyılı göçler ile özdeşleştirseler de, ilk göç dalgası 1783 yılında Rusya tarafından
Kırım’ın ilhakı ile başlamıştır. Ayrıca Kırımlı Müslümanların göçleri Ruslar tarafından da teşvik
edilmiştir. Balkanlardan Anadolu’ya yönelen göç dalgası ise 1804-21 yılları arasında
gerçekleşmiştir. 1877-78 yıllarında yaşanan 93 harbi sırasında Anadolu’ya yönelen göç dalgaları
zirveye ulaşmıştır. 1896-97 ve 1912-13 yıllarında Balkanlarda yaşanan savaşlardan doğan göçler
ise öncekilere göre daha büyüktür (Karpat, 2014, s. 126-128).
Bir yüzyıldan fazla süre aralıklarla Anadolu’ya yönelen göçlerde daha çok Sünni nüfus yer
almıştır. Bu da göçerlerin yerleşimini ve kaynaşmasını kolaylaştıran unsurlardan biri olmuştur.
Oldukça önemli olan bir durum da gelenlerin büyük çoğunluğunun genel itibariyle çiftçi
olmalarıdır. Zaten Anadolu’daki nüfus kıtlığı ve işlenemeyen topraklar birlikte düşünüldüğünde
bu göç dalgası tarımsal üretimin artışı anlamına gelmiştir ( Karpat, 2014, s. 129-130). Ekilemeyen
ve boş bekleyen topraklar gelen göçmenlerin iskânı ile şenlendirilmiş ve tarıma açılmıştır.
Anadolu Demiryolunun 1896’da kullanıma açılması Anadolu’nun klasik olarak hububat üretimi
yapılan bölgelerindeki üretimin İstanbul ve ötesine taşınarak pazara açılmasına olanak
sağlamıştır. Demiryolu güzergâhına işte bu göçmenler yerleştirilmiştir. Nüfusun %80’ninin tarım
ile uğraştığı düşünülürse, Osmanlı devletinin 19. yüzyılında yaşanan ekonomik iyileşme tarımsal
ürünlerin artırılması ile yakından ilişkilidir. Göçmenler talep artışının yanında arzın da artışını bu
yol ile katkı sağlamışlardır (Pamuk, 2012, s. 16). Öşür gelirleri ise bu iyileşmeyi net olarak
göstermektedir. 1853-54’te 7.250.000 İngiliz sterlini olan öşür gelirleri 1859-60’da 9.712.000
sterline 1910-11 yıllarında ise 15.760.000 sterline yükselmiştir (Karpat, 2014, s. 135).
Tablo 1: Anadolu Nüfusunun Artışı
1893

1894

1895

1896

1897

1906

1914

17.388.562

17.549.592

18.926.097

19.144.396

19.050.323

20.884.630

18.520.016

Kaynak: Karpat, K. (2014). Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kuramsal Değişim ve
Nüfus. İstanbul: Timaş, s. 139-140.
1860 yılına dek İstanbul Belediyesi tarafından yürütülen göç işlemleri 1860 yılında
Muhacirin Komisyonuna devredilmiştir. Bu dönemde yaşanan göçler toplu ve bireysel şekilde
gerçekleşmiş ve artarak devam etmiştir. Ayrıca yapılan göçlerin genel itibariyle Müslümanlarca
gerçekleştirilmesi neticesinde bu komisyon yerini 22 Aralık 1905’te kurulan “Muhacirin-i
İslamiye Komisyonuna” bırakmıştır. Bu komisyon özellikle göçmenlerin iskanı, bunlara
yapılacak yardımlar, vergileme ve askerlik gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır (Çiçek ve
Karagöz, 2014, s. 5).
Göç faaliyetlerini Ahıska Türkleri açısından dikkate aldığımızda, Ahıska topraklarının
elden çıkması sonucunda Ahıska’dan Osmanlı’ya yönelen göçler söz konusu yüzyılın ikinci
yarısına denk düşmektedir. Ahıska topraklarından Osmanlı coğrafyasına göç ilk olarak 1829
yılında başlamıştır. Bu göçler kitleler halinde yapılmış ve 1865 yılına kadar sürmüştür. 18651877 yılları arası göçün şekli münferit bir hale bürünse de 1877-78 Osmanlı-Rus savaşının
Osmanlı aleyhine sonuçlanması neticesinde yeni bir göç dalgası başlamıştır (Kahraman ve
İbrahimov, 2013, s. 81; Günay, 2012, s. 127). Bu göçler genel itibariyle Ahıska Türklerinin talebi
doğrultusunda gerçekleşmiş ve bazı durumlarda devletten herhangi bir yardım talep
etmeyeceklerine dair garantide de bulunmuşlardır (Günay, 2012, s. 132).
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3.

Göçün Osmanlı Arşivlerine Yansıyan Örnekleri

Literatürde Ahıska’dan gelen göçlerin 1829 ile başladığı belirtilmişse de Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü’nün Osmanlı Arşivi Kataloğunda Ahıska muhacirleri ile ilgili kayıtlara 1850’li
yıllara doğru rastlanmaktadır. Bu tarihlerde başlayan kayıtlar 1860-70’lerde yoğunlaşmakta ve
ardından devam etmekte ancak yoğunlukları azalmaktadır. Çalışmada kullanılan kayıtlar 1850’li
yıllardan 1900’lere kadar bulunan kayıtlardan seçilmiştir. Arşiv belgeleri kapsamında yapılan
incelemeler de Ahıska’dan Osmanlı topraklarına yapılan göçlerin sosyal ve ekonomik ilişkiler
kapsamında istihdam, ücret-maaş, iskân, göç yolunda yardım, göç edilen yerlerde yapılan toplu
yardım şeklinde cereyan etmiştir. Bu kaynaklar içinde en önemlileri geçim temini noktasında
sıkıntılar yaşayan muhacirler için yapılan faaliyetlerdir. Muhacirlerin istihdam talepleri ve
bunlara yönelik cevaplar konusunda epeyce kayıt mevcuttur. Bir diğer konu maaş ve atiyye
talepleri ve bu taleplerin karşılanmasıdır. Bu konularda elde edilen kayıtlar bu bölümde
başlıklandırılarak sunulmuştur.
Ahıska topraklarından diğer coğrafyalara yapılan intikaller ya göç ya da sürgün şeklinde
cereyan etmiştir. Sürgün ile karşılaştırıldığında göçte bir rıza olmasına rağmen, sürgün kavramı
yerinden yurdundan edilme anlamını da taşımaktadır. Aynı zamanda bu iki kavramın siyasal,
kültürel, iktisadi, mali ve sosyal boyutları haizdir (Kolukırık, 2011, s. 167). Nitekim 1783-1913
yılları arasında Rusya, Karadeniz’in doğu ve batı kıyıları boyunca yayılmasını sürdürerek
buradaki toprakları ve Kırım’ı ele geçirmiştir Aynı şekilde Rusya ile birlikte Habsburglular
Balkanlardaki toprakları ya ilhak ettiler ya da buralarda bağımsız devletlerin kurulmasına önayak
oldular. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların bir kısmı tahakkümden kaçmak adına Osmanlı
topraklarına akın ederken hatırı sayılır bir kısmı da sürgüne maruz kalmışlardır (Quataert, 2013,
s. 179).
Bu çerçevede yapılan göçler neticesinde Osmanlı topraklarına gelen göçmenlerin iaşe
masrafları göç edilen yerdeki yöre halkınca karşılanmıştır. Ancak bu yardımların yetmediği
durumlarda, yerleştirildikleri yerlerde ürün elde edecekleri süreye kadar (2 yıl boyunca) yardım
edilmesi kararlaştırılmıştır (Günay, 2012, s. 130-131). Buna ek olarak göçe maruz kalan Ahıska
Türklerine yardımlar sadece yöre halkından gelmemiş aynı zamanda Osmanlı yönetimi de önemli
yardımlarda bulunmuştur. Bu yardımların örnekleri arşiv belgeleri kapsamında irdelenmiştir.
3.1.

Ahıska Muhacirlerinin İstihdamı

Ahıska muhacirlerinin istihdamı ile alakalı arşiv belgelerinde muhacirlerin talepleri ve
devletin aldığı tavır yer almaktadır. Genel olarak ihtiyaç sahibi olduklarını ve yakın zamanda
sıkıntıya düştüklerini iddia eden muhacirler mevcuttur. Bunların önemli bir kısmı zaten iş sahibi
iken daha sonra bu işlerini kaybedenlerdir. Arzu edilen işler için Özellikle Osmanlı Sadareti,
merkezdeki Nezaretlere ya da taşradaki ilgili birimlere gönderilen tezkireler ile mümkün
olduğunca bu muhacirlerin istihdamı konusunda yardımcı olunması beyan edilmiştir.
“Masarifi fevkalade”den maaş alan Faik Efendi daha önce Anadolu Ordu-yu
Hümayunu’nda kâtiplik hizmetinde bulunmuştur. Ancak bilinmeyen bir sebeple orada
çalışamadığından dolayı kendisine masarifi fevkaladeden maaş bağlanmıştır. Sadaretten 10 Ocak
1857’de Maliye Nezareti’ne yazılan tezkirede Faik Efendi’nin de istihdam isteği göz önünde
bulundurularak kendisine münasip bir kâtipliğin en kısa sürede uygun bir yerde ayarlanması ve
aldığı maaşın kati bir surette kesilmesi istenmiştir (A. MKT. NZD. 209/21, 1857). Ahıska
muhaciri Seyyid Mustafa Şükrü Efendi için Sadaretten Hamid kaymakamlığına kendisine bir
istihdam sağlanması için tezkire gönderilmiştir. İşin kendisine uygun olmasına dikkat edilmesi
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hususunda telkinde bulunulmuştur (A. MKT. 189/84, 1849). Yine Sadaretten 25 Kasım 1857’de
yazılan bir tezkirede Gümrük Eminliğinden, zaruret halinde bulunan Ahıska muhacirlerinden
Mehmed için kendisine uygun bir iş verilmesi istenmiştir. Aynı tezkirede Postahane
Nezareti’nden Hüseyin Ağa’nın tatarağalığında istihdamı istenmiştir (A. MKT. NZD. 243/11,
1857).
30 Ekim 1857 tarihinde Maliye Nezareti’ne gönderilen buyrulduda, Ahıska
muhacirlerinden Zeyneb Hatun ile Sağır Mehmed ve oğulları İbrahim ve Hüseyin adlı kişilerden
oluşan ailenin zor durumda olmalarından ve zaruret hallerinden bahisle kendilerine belli bir
miktarda maaşın bağlanması istenmiştir. Böylece Ahıska muhaciri Mehmed’in gümrükte
istihdam edilmesi kararlaştırılmış ve buradan geçimini sağlanması hedeflenmiştir (A. MKT.
NZD. 243/61, 1274). Bir başka muhacir Ahmed Efendi dilekçesinde savaştan dolayı tüm
mallarını ve çiftliklerini kaybettiğinden bahsediyor. Bundan sonra bazı işlerde istihdam
olunduğunu ancak birkaç senedir bütünüyle olmasa da çoğunlukla boşta kaldığını, bu sebeple
hiçbir geliri olmadığından zarurete düçar olduğunu beyan ediyor. Ardından kendisinin liyakate
değecek miktarda kâtipliğe sahip olduğunu ve bu yolla gümrük hizmetlerinden bir hizmette
istihdamını arzuluyor. Bu dilekçe üzerine Sadaret Gümrük Emaneti’ne 5 Ocak 1858’de bir tezkire
ile Ahmed Efendi’nin istihdam talebinden bahsedip kendisine uygun bir iş verilmesini salık
veriyor (A. MKT. NZD. 249/53, 1858).
Bir diğer Ahıska Muhaciri Hacı Bey 7-8 senedir Balıkesir’de bulunan aba fabrikasında
bekçilik görevinde bulunmaktadır. Ancak yakın zaman önce kendisi yerine başka birinin
bekçiliğe alınmasından dolayı işsiz kalmış ve sıkıntıya düşmüştür. Bu sebeple Balıkesir’e bağlı
Sındırgı Kazası Müdürlüğünde istihdamı için Sadaretten 19 Ağustos 1856’da bir tezkire
yazılmıştır (A. MKT. UM. 248/53, 1856). Filibe Kazasında daha önce zaptiye memurluğu ve
zaptiye reisliği (sergerde) hizmetlerinde bulunan Yusuf Ağa son zamanlarda hasbelkader ihtiyaca
muhtaç olmuştur. Bu durumu dilekçe ile ileten Yusuf Ağa Varna’da haline münasip bir işte
istihdamı için istekte bulunmaktadır. 18 Eylül 1859’da verilen cevapta ise Yusuf Ağa’nın geçmiş
hizmetleri ve zor durumdaki hali göz önünde bulundurularak haline uygun bir iş bulunduğunda
kendisinin acilen istihdam edilmesi buyrulmaktadır (A. MKT. UM. 400/10, 1859).
Ahıska muhacirlerinden Ahmed ve İsmail Beyler önemli bir iş isterlerken kendilerinin
büyük bir aileden geldiklerini ve kendi soylarından çok sayıda devlet görevlisinin çıktığını iddia
etmişlerdir. 30 Ocak 1849’ tarihli dilekçelerinde zaruret ve ihtiyaç gibi konulardan bahsetmeyip
daha çok yüksek makamlı işleri arzuladıkları görülmüştür. Kendilerine uygun bir makamın
verilmesini arzu etmişlerdir (MVL. 30/33, 1849).
3.2.

Ahıska Muhacirleri için Maaş Uygulamaları

Arşiv belgelerine yansıyan maaş-ücret hakkında ki olaylar genel olarak göçe maruz kişiye
maaş bağlanması, maaş bağlanmış ise -yetersiz kalması, düşük olması gibi nedenlerle- mevcut
maaşına zam yapılması, maaş bağlanan kişinin vefat etmesi sonucunda maaşının aile efradı
arasında paylaşılması şeklinde cereyan etmiştir. Ayrıca arşiv belgelerine yansıyan bazı olaylarda
ise mezkûr kişilerin bazı alanlarda istihdam edilmesine rağmen, bu kişilerin maaşlarına zam talep
ettikleri belirtilmiştir. Ancak bu isteklerinin yerine getirilmesinin söz konusu dönemdeki alınan
kararlar gereğince yerine getirilemeyeceği ifade edilmiştir.
Ahıska Türkleri ile genel olarak Osmanlı yönetimi özelde ise Maliye Nezareti arasında
vuku bulan arşiv belgeleri yukarıda belirtilen olaylar kapsamında maaş talebi örnekleri
incelenmiştir. 6 Ekim 1850 tarihli bir tezkirede Ahıska muhacirlerinden olup Trabzon’da ikamet
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eden Mustafa Efendi’ye Aydın Valisi Halil Bey tarafından yaşam boyu bir maaş verileceği ve bu
maaşın miktarının 300 kuruş olacağı belirtilmiştir (A. AMD 22/74, 1850). Yine Maliye
Nezareti’ne 1 Mayıs 1855 tarihinde gönderilen bir yazıda, Nakşibendi Tarikatı Âlî şeyhlerinden
ve Ahıska muhacirlerinden Rıfat Efendi ile yanında bulunan beş ailenin zaruret içerisinde
oldukları ve sefalete düşmüş olmalarından dolayı 6 aileye yetecek miktarda maaş talebinde
bulunulmuş ve bu talebin kabul edildiği belirtilmiştir. Bu niyet üzerine kendisine vaat edilen söz
konusu maaşın ifası talep edilmiştir (A. MKT. NZD. 146/70, 1855). 28 Kasım 1857 tarihinde
Maliye Nezareti’ne gönderilen tezkirede, Ahıska muhacirlerinden Ahmed adlı kişinin duçar-ı
zaruret olduğundan bahisle kendisine emsali maktu bir maaş tahsisi istenmiştir (A. MKT. NZD.
240/14, 1857).
Maaş tahsisine ek olarak arşiv belgelerine yansıyan bir diğer konu daha önce verilen
maaşlara zam yapılması talebi olmuş ve muhacirler ile yönetim arasında yeni bir ilişki ağı ortaya
çıkmıştır. Söz konusu ilişki arşiv örnekleri açısından değerlendirildiğinde; 6 Nisan 1857 tarihli
ve Maliye Nezareti’ne yazılan tezkerede, Ahıska muhacirlerinden Yakup Rıfat Efendi’nin
maaşının mevcut durumundan ötürü zaruriyetlerini karşılamadığını ve bu bahisle maaşına zam
yapılması dile getirilmiştir (A. MKT. NZD. 219/70, 1857). 20 Mayıs 1860 tarihinde Maliye
Nezaretine Hâce İsmail Efendi’nin tezkiresiyle gönderilen yazıda, Ahıska muhacirlerinden
Alaybeyzade Rasid Bey’in hanımı Hatice Hatun’un maaşına görülen lüzum-u haller çerçevesinde
zam talebinde bulunulmuştur (A. MKT. NZD. 312/96, 1860). Ahıska muhacirlerinden olan Hatice
Hatun’un üç oğlu bulunmaktadır. Bunlardan biri defterhane kaleminde istihdam edilmektedir
ancak diğer ikisi işsizdir. Aile tek maaşla geçinmekte zorlandığından Maliye Nezareti’ne bir
tezkire ile ya Hatice Hatun’un maaşlı oğluna zam yapılması ya da maaşsız çalışan diğer oğullarına
maaş bağlanması gerekliliği bildirilmiştir (A. MKT NZD. 382/10, 1861).
Arşiv belgelerine yansıyan maaş ve zam taleplerine ek olarak, 15 Haziran 1859 tarihli
belgede, Ahıska muhacirlerinden ve Erzurum sakinlerinden Hâce Ahmed’in vefatı cihetiyle
mahsus olup münhal olan 35 kuruş maaşından 20 kuruşunun zevcesi Faile hatuna ve 15 kuruşunun
oğlu Halide verilmesi istenmiştir (İ. DH. 434/28726, 1859).
Son olarak, 23 Ocak 1890 tarihinde Trabzon Vilayeti idare meclisinden Maliye Nezareti’ne
gönderilen yazıda, Trabzon’da fetvahane müsevvidligi12 yapan Ahıska (Ahısha) muhaciri İbrahim
Sükrü Efendi’ye hizmeti ifa edememesinden dolayı ailesinin duçar-ı zaruret bir hale gelmesinden
dolayı, sadaka tertibinden maaş tahsisi talebinde bulunulmuştur (DH. MKT. 1692/38, 1890).
Ancak bu yazıya cevaben 27 Şubat 1890 tarihinde Trabzon vilayet meclisine gönderilen yazıda,
mevcut bulunan kararlar çerçevesinde bütçe dışında açıktan bir maaş ödemesi yapılamayacağı
bahisle söz konusu kişiye maaş tahsisinin kabul edilmediği bildirilmiştir (DH. MKT. 1706/104,
1890).
Sonuç
Yaşadığımız coğrafyadan yola çıkarak göç kavramını dikkate aldığımızda, göçün hem göç
eden hem de göç alan bölge insanlarının hayatında derin izler bıraktığı, bu ilişkinin sadece
günümüzde değil tarih boyunca yaşandığı hissiyatını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle Osmanlı
İmparatorluğunun son dönemlerinde yaşanan toprak kayıpları neticesinde elden çıkan
topraklardan Anadolu toprağına yapılan göçlerin arttığı ve bu göçlerin iktisadi ve sosyal hayat

Eskiden resmî dairelerde, daha sonra başkası tarafından temize çekilmek üzere bir yazı veya maddeyi kaleme alan
(http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=m%C3%BCsevvit&mi=0 Erişim Tarihi 6.4.2017)
12
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üzerinde derin izler bıraktığı kabul edilmektedir.
Söz konusu durumun önemli örneklerinden sayılan Ahıska Türklerinin göçlerini ele alan
bu çalışmada, göç eden, göçe zorlanan veya sürgün edilen Ahıska Türklerinin yaşadığı iktisadi ve
sosyal olaylar Osmanlı arşiv belgeleri kapsamında değerlendirilmiş ve genel olarak 1850-1900
zaman aralığını içeren belgelere ağırlık verilmiştir.
Arşiv belgelerinde yapılan incelemelerde, Ahıska’dan Osmanlı topraklarına yapılan
göçlerin sosyal ve ekonomik ilişkiler kapsamında istihdam, ücret-maaş, iskân, göç yolunda
yardım, göç edilen yerlerde yapılan toplu yardım şeklinde cereyan etmiştir. Ahıska muhacirlerinin
istihdamı ile alakalı kaynaklarda muhacirlerin talepleri ve devletin aldığı tavır incelenmiş ve genel
olarak ihtiyaç sahibi olduklarını ve yakın zamanda sıkıntıya düştüklerini iddia eden muhacirlere
rastlanılmıştır. Bunların önemli bir kısmı zaten iş sahibi iken daha sonra bu işlerini kaybedenler
olduğu gözlemlenmiştir. Arzu edilen işler için özellikle Osmanlı Sadareti, merkezdeki
Nezaretlere ya da taşradaki ilgili birimlere iletilen tezkireler ile mümkün olduğunca bu
muhacirlerin istihdamı konusunda yardımcı olunmasını beyan edilmiştir. Arşiv belgelerine
yansıyan maaş-ücret hakkında ki olaylar ise genel olarak göçe maruz kişiye maaş bağlanması,
maaş bağlanmış ise -yetersiz kalması, düşük olması gibi nedenlerle- mevcut maaşına zam
yapılması, maaş bağlanan kişinin vefat etmesi sonucunda maaşının aile efradı arasında
paylaşılması şeklinde cereyan etmiştir. Ayrıca arşiv belgelerine yansıyan bazı olaylarda ise
mezkûr kişilerin bazı alanlarda istihdam edildiği belirtilmiş ve buna rağmen bu kişilerin
maaşlarına zam talebinde bulundukları ileri sürülmüştür. Ancak bu isteklerinin yerine
getirilmesinin söz konusu dönemdeki alınan kararlar gereğince mümkün olmadığı ve dolayısıyla
yerine getirilemeyeceği ifade edilmiştir.
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TÜRKİYE’DE YAŞAYAN AHISKALI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM
SORUNLARI
THE DIFFICULTIES OF MESKHETIAN STUDENTS LIVING IN TURKEY IN
WRITING EXPRESSION
Türkan GÜLER ARI*
Fethi KAYALAR**
Özet
Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca karşılaştıkları en temel sorunlardan biri, yazmadır. Yazma, bir
ürün ortaya koyma sürecidir. Gerek ana dili Türkçe olan öğrenciler olsun gerek Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen öğrenciler olsun bu yazma sürecinde birtakım sorunlar yaşamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın
amacı Türkiye’de yaşayan Ahıskalı öğrencilerin yazılı anlatımda yaşadıkları sorunları tespit etmek ve bu
sorunlara yönelik çözüm önerisi sunmaktır. Bu çalışmanın modeli, nicel araştırma desenlerinden tarama
araştırmasıdır. Bu çalışmanın evrenini, Erzincan iline bağlı Üzümlü ilçesindeki 3 okulda eğitim gören 5, 6,
7 ve 8. sınıfa devam eden 40 Ahıskalı öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin yazılı anlatımda yaşadıkları
sorunlarla ile ilgili veriler, öğrencilere dönem içinde Türkçe derslerinde verilen yazma ödevlerinden ve
öğrencilere yapılan sınavların yazma bölümlerinden elde edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen
verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrencilerin ürettikleri yazılı metinlerde
yapmış olduğu yanlışlar; dilbilgisel hatalar, yazım hataları, yerel ağız kaynaklı hatalar, şekilsel hatalar, dil
ve anlatım hataları şeklinde gruplara ayrılmıştır. Çalışmanın sonucunda Ahıskalı öğrencilerin yazma
başarısını arttırmaya yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, yazılı anlatım, Türkçe, Türk soylu öğrenciler
Abstract
One of the most fundamental problems that students encounter throughout their education life is
writing. Writing is a process of creating a kind of product. Whether Turkish is their native language or it is
their foreign language, the students have certain difficulties in writing process. In this context, the aim of
this study is to identify the problems that Meskhetian students living in Turkey have experienced in written
expression and to propose solutions for these problems. The model of this study is a screening survey from
quantitative research designs. The universe of this study is composed of 40 Meskhetian students who study
in the 5th, 6th, 7th and 8th grades who attend to 3 schools in Üzümlü sub-province of Erzincan city. The data
related to the problems experienced by the students in the written expression were obtained from the writing
assignments given to the students in Turkish Courses during teaching term and the writing sections of the
exams made to the students. Content analysis technique was used to analyse the data obtained within the
scope of the research. The mistakes that the students made in the written texts they produced were divided
into the groups as phonological errors, morphological errors, syntax mistakes, spelling mistakes, and
punctuation mistakes. As a result of the study, suggestions were made to increase the writing success of
Meskhetian students.
Key words: Meskhetian Turks, Written Expression, Turkish Language, Turkic students

1. Giriş
Günümüz dünyası küreselleşme kavramı ile tanımlanmaktadır. Küreselleşme
insanlar/toplumlar açısından etkileşimi, zaman ve mekan anlamında yakınlaşmayı ifade
etmektedir. Gerçekten de günümüzde gelinen seviyede ülkeler arasında geçmişle
kıyaslanmayacak kadar kültürel, ekonomik, siyasal vb. birçok açıdan oldukça fazla etkileşim söz
konusudur. Toplumlar artık sadece kendi dil ve kültürüyle yetişmemekte, diğer kültürlerin farklı

*

Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye turkangulerari@gazi.edu.tr
Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erzincan, Türkiye fethikayalar@hotmail.com

**

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

yollarla aktarılmasına da maruz kalarak yetişmektedir. Özellikle de günümüzde göçmen ve
mülteci nüfusun oldukça fazla olduğu düşünüldüğünde, dil öğretiminin önemi daha da
artmaktadır. Çünkü toplumsal uyum ve bütünleşme o dili ve o kültürü anlamakla mümkündür. Bu
nedenle ikinci dil öğretimi son derece önemlidir.
Dil öğretiminde dört boyut vardır; okuma-anlama, konuşma, yazma ve dinleme. Doğru ve
etkili dil öğretimi bu boyutları doğru öğretimiyle gerçekleşir. Özellikle yazılı anlatım dili doğru
ve etkili kullanmanın en önemli aracıdır. Ancak ikinci dil öğretiminde öğrencileri en çok
zorlandığı boyutta yazılı anlatımdır.
Dil öğretimi açısından önemli bir boyut yazılı anlatım becerileri kazandırabilmektir.
Özellikle yabancı dil öğretiminde en çok karşılaşılan sorunlar da yazılı anlatımla ilgilidir. Çünkü
yazılı anlatım dil eğitiminin birçok boyutunu içinde barındırmaktadır. Yazılı anlatımla
öğrencilere ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve yazım kuralları kazandırılır. Bu çalışmada da
Erzincan örneğinden yola çıkılarak Türkiye’ye yerleşen Ahıskalı Türklerin yazılı anlatım
sorunları araştırılmıştır.
1.1.

Problem Durumu

Çalışmanın problem durumunda alandaki çalışmaların eksikliğinden kaynaklanan, tarihsel,
kültürel etkenlerden kaynaklanan ve eğitim sisteminden kaynaklanan problemlerden yola çıkarak
bir arka plan değerlendirmesi yapılmıştır.
Dil becerileri üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla anadil üzerine yoğunlaşmış
çalışmalardan oluşmaktadır. Yabancılara dil öğretimi ya da ikinci dil öğretimine yönelik olarak
Türkiye’de yeni yeni çalışmalar başlamıştır. İkinci dil öğretimi ile ilgili Türkiye’de yapılmış az
sayıda da olsa çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle Türk çocuklarına Türkçe öğretimi alanında
çalışmalar da artış olduğu gözlenmektedir. Çalışmalar, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin
yazma kaygılarının değerlendirilmesi konusunda (Arlı ve Güler Arı, 2016); Adayların yazma
becerisi bölümünde yazma hatalarının sistem üzerinden nasıl analiz edilebileceği üzerine bir
tanıtım ve uygulama konusunda (Özkan, 2015), Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
kullanılan orta düzey (b1, b2) ders kitaplarında kelime öğretimi konusunda (Kalenderoğlu, 2016),
Türkçenin bütünleşme dili olarak öğretilmesine dair bulgular konusunda (Demirkan ve Başkan,
2016); Yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki kip ve zaman anlayışı değerlendirmeleri
konusunda (Ökten ve Sauner Leroy, 2016); Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar konusunda
(Demirtaş ve Acer, 2016) odaklanmıştır. Literatür de az da olsa var olan bu çalışmaları Türkiye’ye
yerleşen ve Türkçe öğrenmek durumunda kalanlar açısından incelediğimizde hemen hemen hiç
çalışma olmadığı görülmektedir. Özelde de çalışmanın konusu olan Ahıskalı öğrencilerin yazılı
anlatımda yaşadıkları sorunlar konusunda da bir çalışma mevcut değildir. Bu bağlamda alanda bu
eksiklik önemli bir problem olarak görülmüştür.
Kültür ve dil iç içe birbirini besleyen ve geliştiren unsurlardır. Kültürün oluşumu dil ile
mümkündür. Yaşanılan tarih ve mekân (Karabağ, 2012) ise bunun niteliğini belirler. Onun içindir
ki yeryüzünde farklı kültür ve diller söz konusudur. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı insanlar
yaşadıkları vatanlarını, dolayısıyla tarihlerini ve kültürlerini biriktirdikleri mekanlardan göç
etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla insanlar birikimleri ile başka bir yere göç ettiklerinden
yeni toplumlara adapte olmalarında bu birikimler ya olumlu ya da olumsuz olarak etkili
olabilmektedir. Bu nedenledir ki dil çalışmalarında özellikle göçmenler üzerinde yapılacak
çalışmalarda tarihi, kültürel ve mekânsal bu geçmişi dikkate almak gerekir. Bu açıdan Ahıskalı
Türklerin kısa bir tarihi, kültürel ve mekânsal sürecini değerlendirmek gerekir.
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Kafkasya bölgesinde geniş bir coğrafyada yaşayan Ahıskalı Türklerin Anadolu’ya ilk göçleri
1828–1829, 1853–1856 ve 1877–1878 yıllarında Osmanlı Rus savaşları neticesinde meydana
gelmiştir (Akpınar, 2016). 1944 yılında ise Rusya’nın güneye inme stratejisine en büyük engel
olarak gördüğü Kafkasya bölgesinde aralarında Ahıskalı Türklerin de bulunduğu Müslüman
gruplar bölgeden sürgün edilmiş ve bu sürgünlerden en trajik olarak Ahıskalılar etkilenmiştir
(Cornell, 2000; Uravelli, 2001). Yaklaşık 100.000 Ahıskalı Türk yaşadıkları bölgelerden son
derece olumsuz şartlarda Orta Asya’ya sürgün edilmişlerdir. Bu sürgün sırasında çok sayıda kişi
can vermiş ve aileler tamamen dağıtılmış ve farklı yerlere yerleşmeye zorlanmıştır. Ahıska
Türkleri zorunlu iskâna maruz kaldıkları bölgelerde her türlü baskı ve asimilasyona karşın
dillerini, kültürlerini, aile bağlarını ve milli kimliklerini korumuş, baskıcı Sovyet rejimine rağmen
vatanlarına dönme mücadelesinden vazgeçmemişlerdir (Aliyev, 2014).
Ahıskalı Türklerin yaşadığı son göç olayları, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesiyle
başlamış ve Ukrayna Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti'nin talebi üzerine, 677 ailenin iskânlı
göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. İlk olarak 25 Aralık 2015 tarihinde
Türkiye'ye kabul edilen göçmen grubu, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilmiştir. İdari
işlemleri Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülen Ahıskalı Türklerin Türkiye
Türkçesine uygun yeni ad ve soyadları kendi iradeleri doğrultusunda belirlenmekte ve geçici
kimlik verilmektedir. 2016 Ekim ayı başı itibariyle 313 aile Üzümlü ilçesine yerleştirilmiş ve
toplam nüfus 1315 kişiye ulaşmıştır. 174 ailenin daha 2017 yılında Üzümlü’ye bağlı Bayırbağ
köyü TOKİ konutlarına yerleştirilmesi ve toplam Ahıskalı Türk nüfusunun 3000’e ulaşması
beklenmektedir.
Ataerkil bir yapıya sahip olan Ahıskalı Türklerin, aile kültüründe geçmişten günümüze
gelen, bir başka deyişle toplum tarafından belirlenmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmış yazılı
olmayan kuralları vardır (Yüzbey, 2008). Aile içi hiyerarşi, aralarında kolay organize olmaları,
sosyal yapıları ve kültürel yapıları konuştukları dile de yansımıştır. Konuşma dilinde kullandıkları
Türkçe, Anadolu Türkçesine son derece benzemekle birlikte, Ukrayna’da okullarda Rus Kiril
alfabesinin kullanılması, geldikleri ülkede yarıda bıraktıkları eğitimi Türkiye’de devam ettiren
öğrencilerde bir takım sorunlar yaratmıştır (Kayalar, 2016).
Kafkaslardan gelen ve Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerin
çocukları, 2016 yazında Türkçe öğrenmek amaçlı yaklaşık üç ay kurs almışlardır. Bu kurslarda
temel Türkçe öğretilmiştir. 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde de Üzümlü de ki okullara
yerleştirilerek eğitim almaya başlamışlardır. Üzümlüdeki 5 okulda 292 öğrenci temel eğitim ve 3
okulda 40 öğrenci orta öğretim olmak üzere toplam 332 Ahıskalı öğrenci eğitim öğretime devam
etmektedir. Bu kurslarda Ahıskalı öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilmeleri,
duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilmeleri, Türk kültürünü tanımaları ve Türk kültürünün
devamlılığını sağlayabilmeleri amaçlanmıştır. Aynı zamanda bugün yaklaşık 630.000 nüfusa
ulaşan ve Asya’dan Amerika’ya kadar 9 farklı ülkede yaşayan, yaşadıkları zorluklara rağmen
dilini, dinini, örf ve adetlerini unutmayan (Aliyev, 2014; Alım ve ark, 2006), Ahıskalı ailelerin
çocuklarının eğitimi ve kimliklerini korumaları açısından çok önemlidir. Bu bağlamda
öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri yaşadıkları topluma daha kolay entegre olmalarını sağlayacak
hem de diğer derslerdeki başarılarını yükseltmede ve Türk kimliklerini korumalarını
sağlayacaktır.
Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalı Türklerin eğitim çağındaki öğrencileri için, sömestr
döneminden başlanarak Latin alfabesi başta olmak üzere, çeşitli alanlarda kurslar düzenlenmiş ve
ilk ve orta dereceli okullarda bahar yarıyılı ile beraber, öğrenciler normal öğrenimlerine devam
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etmişlerdir. Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmeye yönelik bu kurslardan geçen öğrencilerin,
başladıkları okullarda dil becerileri ile ilgili bazı sorunlarla karşılaşmışlardır. Kurslarda aldıkları
Türkçe eğitiminin dili etkili ve doğru kullanmalarına yetmediği tespit edilmiştir. Özellikle, yazma
becerisi konusunda bir takım sorunlar yaşadıkları araştırmada ortaya konulmuştur. Bu bağlamda
bu araştırmanın temellendiği problem durumu, öğrenim çağındaki Ahıskalı Türklerin ne tür
yazma hataları yaptıklarını tespit etmek ve bunların giderilmesi yönünde çözümler ortaya
koymaktır.
1.2.

Amaç

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşayan Ahıskalı öğrencilerin yazılı anlatımda yaşadıkları
sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerisi sunmaktır. Bu amaca yönelik olarak
araştırmanın problem cümlesi şu şekilde tespit edilmiştir:
Türkiye’de yaşayan Ahıskalı öğrencilerin yazılı anlatımda yaşadıkları sorunlar nelerdir?
Bu probleme yönelik daha ayrıntılı sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alt problem
cümlelerinden yararlanılmıştır:
 Türkiye’de yaşayan Ahıskalı öğrencilerin yaptıkları dil bilgisel hatalar nelerdir?
 Türkiye’de yaşayan Ahıskalı öğrencilerin yaptıkları yazım hataları nelerdir?
 Türkiye’de yaşayan Ahıskalı öğrencilerin şekil hataları nelerdir?
Yukarıda ifade edilen problem cümlelerinin yanı sıra saha çalışmalarında ve uygulamalarda
tespit ettiğimiz ve literatürde de kavramlaştırılmayan bir sorun olarak, yerel ağızların dil becerileri
üzerine etkileri, özelde de yazma becerileri üzerindeki etkisidir. Bu konuyla ilgili alanda henüz
çalışma yapılmamış olması, bu araştırmayı daha da önemli hale getirmektedir. Yerel ağız etkisi
olarak tanımlanabilecek bu etken, başka bir çalışmamızda ele alındığından bu çalışmada sadece
belirtilerek, üzerinde analiz yapılmamıştır. Bu konu araştırmacıların eleştirilerine, tartışmalarına
açıktır. Konunun çalışmalarla irdelenmesi alana katkı sağlayacaktır.
1.3.

Önem

Türkiye, bulunduğu konum itibariyle zaman zaman sınır komşularından zorunlu göçlere
maruz kalmaktadır. Tarihsel ve kültürel bağları olan ancak başka ülkelerin sınırları içerisinde
yaşayan Türk kökenli insanlar o ülkelerdeki istikrarsızlıklar ve baskılardan kaynaklı olarak
ülkemize sığınmaktadır. Örneğin 1991 yılında Irak’tan, 1994 yılında Makedonya’dan ve
günümüzde de Suriye’den ülkemize kitlesel olarak zorunlu göçler olmuştur. Bu göçlerden biri de
Ahıskalı Türklerin göçleridir. Türkiye tarihinde bu sığınmalar sıkça olmuş ve olmaya da devam
edecektir. Bu şekilde Türkiye’ye gelen sığınmacılar/göçmenlerin hem ülkemize hem de topluma
entegrasyonu önemli bir sorundur. Türkiye devlet ve milletiyle bu sığınmacılara sosyal, kültürel,
eğitim, sağlık vb. birçok alanda elinden gelen hizmeti layıkıyla vermektedir. Özellikle
entegrasyon için önemli olan eğitim konusu, Türkiye’nin hassasiyetle üzerinde durduğu
konulardan biridir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ülkemize gelen sığınmacılara dil eğitimi
başta olmak üzere kültürel entegrasyona yönelik olarak da eğitimler/kurslar vermektedir.
Ülkemizin göçmenlere sağlamış olduğu hizmetlerin başında eğitim gelmektedir. Özellikle
dil eğitimi bu manada son derece önemlidir. Çünkü dil eğitimi hem topluma uyumu hem de okula
gidecek yaştaki çocukların eğitime başlamasına imkan vermektedir. Dolayısıyla ülkemizde
yaşayan sığınmacıların Türkçeyi doğru öğrenmeleri ve bunun izlenmesi önem arz etmektedir.
Yukarıda ifade edilenler açısından bu araştırmanın yapılması birçok açıdan önem
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taşımaktadır. Öncelikli olarak araştırmanın sonuçları politika yapıcılara ve karar vericilere bir alt
yapı sunmaktadır. Bu veriler ışığında sığınmacılara yönelik daha doğru ve etkili eğitim ortamları
hazırlamak mümkün olacaktır. İkinci olarak da sığınmacıların yaşadıkları problemler ortaya
konulduğundan çözümler üretilecek ve sığınmacıların ülkemize ve yaşadıkları topluma entegre
olmalarına katkı sağlayacak uygulamaları yönlendirecektir. Diğer bir önemi ise bu alanda
ülkemizde çalışmaların bulunmamasıdır. Alanında ilk olması açısından araştırmanın alanına
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma belirtilen açılardan dil politikalarına ve
karar vericilere de yol gösterici bir niteliğe sahiptir. Ayrıca araştırmanın sonuçları Ahıskalı
öğrenciler için hazırlanan programın, uygulanan yöntemlerin, kullanılan kitapların, hazırlanan
materyallerin yeterli olup olmaması açısından da veri sağlayacaktır. Uygulamalar açısından da
araştırmanın sonuçları öğretmenlere, karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
veri sağlayacaktır.
1.4.

Sınırlılıklar

Bu çalışma, Erzincan ilinde yaşayan Ahıskalı öğrencilerle sınırlıdır.
2. Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama ve veri analizine ilişkin
bilgiler yer almaktadır.
2.1. Araştırma Modeli
Türkiye’de yaşayan Ahıskalı öğrencilerin yazılı anlatımda yaşadığı sorunları tespit etmek
amacıyla tarama modelinde yapılan bu çalışma nitel yönteme göre desenlenmiştir. Nitel
araştırma, gözlem, görüşme, içerik ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 39).
Çalışma içerik analizine dayalı kurgulanmıştır. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı
kodlamalarla, bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği
sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk vd., 2008). Bu yöntem
aynı zamanda ölçülemeyen veriler hakkında yargıda bulunmak ve yorum yapmak için de imkân
vermektedir.
2.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2017 yılında Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde öğrenim gören
5.,6.,7. ve 8. sınıfa devam eden, 40 Ahıskalı öğrenci oluşturmaktadır.
2.3. Veri Toplama
Bu çalışmadaki veriler;
a. Dönem içerisinde öğrencilere verilen yazma ödevlerinden
b. Öğrencilerin Türkçe dersindeki yazılı kâğıtlarından içerik analizi yapılarak elde
edilmiştir.
2.4. Veri Analizi
Araştırmada öğrencilerin yazma ödevleri ve yazılı kâğıtları veri olarak ele alınmış ve içerik
analizine tabii tutulmuştur. Yazma ödevlerinden ve yazılı kâğıtlarından elde edilen ham veriler
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ile ilgili kodlama yapılarak, kategoriler belirlenmiştir. Veriler, bu kategoriler altında
sınıflandırılarak okuyucu için anlamlı bir hale getirilmiştir. Kodlama ve kategorileştirme işlemi
araştırmacı tarafından tekrarlı olarak yapılmıştır. Böylece araştırmanın problemine ve amacına
bağlı kalınarak, gereksiz kodlamalar çıkarılmış, gerekli görülen kısımlarda yeni kodlamalar
eklenmiştir. Kategorilerin isimlendirilmesinde ise uzman görüşleri alınmıştır. Sonuç olarak
yapılan hatalar; Dil bilgisel hatalar, yazım hataları, yerel ağız kaynaklı hatalar, şekilsel hatalar,
dil ve anlatım hataları şeklinde gruplandırılmıştır. Tespit edilen bu hatalar belirtilen tasnife uygun
olarak hazırlanmıştır
3. Bulgular
Türkiye’de yaşayan Ahıskalı öğrencilerin yazılı kâğıtlarından ve yazma çalışmalarından elde
edilen veriler incelenip kodlanmış ve yapılan hatalar;
a. Dil bilgisel hatalar,
b. Yazım hataları
c. Yerel ağız kaynaklı hatalar
d. Şekilsel hatalar
e. Dil ve anlatım hataları şeklinde tasnif edilerek değerlendirilmiştir. Yapılan bu
tasniflere dayalı bulgular elde edilmiştir.
3.1. Dil Bilgisel Hatalar
Bu bölümde Ahıskalı öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki dil bilgisel yapıların kullanımıyla
ilgili yapmış oldukları hatalar tespit edilip değerlendirilmiştir. Dil bilgisel hatalar;
1.
2.
3.
4.
5.

Çokluk ekinin kullanım hataları
Söz dizimi hataları
Ad durum eklerinin kullanım hataları
Ses olayları ve uyumu hataları
Özne ve kişi eki uyumu hataları olarak tasnif edilmiş ve analize tabi tutulmuştur.

Çokluk Ekinin Kullanım Hataları
Çokluk ekinin kullanımı ile ilgili karşılaşılan hataların çoğuna sayı veya belirsizlik sıfatıyla
kurulan sıfat tamlamalarında rastlanmaktadır. Genellikle öğrenciler tarafından sayı ve belirsizlik
sıfatından sonra -lar çokluk ekinin getirilerek yazıldığı tespit edilmiştir.
Ukraynadan çok insanlar geldi (Ukraynadan çok insan geldi.).
Söz Dizim Hataları
Öğrencilerin genellikle cümle öğelerinin yanlış sıralanması, isim tamlaması sıfat tamlaması,
özne yüklem uyumsuzluğu ile ilgili yanlışlıklar yaptığı, tespit edilmiştir.
Geldi vahtı görüşmek. (Görüşme vakti geldi)
O seviyordu güreşe gitmek. (O güreşe gitmeyi seviyordu)
Biz çok Anadolu lisesine istiyoruz gitmek. (Biz Anadolu Lisesine gitmeyi çok istiyoruz)
Ad Durum eklerinin kullanım hataları
Ad durum ekleriyle ilgili olarak öğrenciler belirtme hâl eki ile ilgili hatalar yaptıkları tespit
edilmiştir. Öğrencilerin yaptıkları hataları değerlendirildiğinde en belirginin hatanın ad durum

AHISKA, GÖÇ VE OSMANLI: İSTİHDAM VE MAAŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME • | • 675

eklerinin kullanımı ile ilgili olduğu görülmektedir. Özellikle belirtme durum ekinin kullanımında
zorlanıldığı görülmektedir. Öğrenciler belirtme hal ekini ne zaman nerede kullanacaklarını
bilmemektedir. Bu durum öğrencilerin yazmalarını şu şekillerde yansımıştır;
Üçaka indiğimizde çok kalanlıkti (Uçaktan indiğimizde çok karanlıktı.).
Otöbüste bindik (Otobüse bindik.).
Ses olayları ve uyumu hataları
Ses olayları ve uyumu açısından öğrencilerin en sık yaptığı hatalar, ünlü uyumu, ünlü
düşmesi, ünsüz benzeşmesi hatalarıdır.
Örneğin, Eşki suya gittik piknike (Ekşisu’ya pikniğe gittik.)
Özne ve kişi eki uyumu hataları
Ahıskalı öğrencilerin yazma metinlerinde eylemlerin sonuna gelen kişi eklerini yanlış
yazdıkları tespit edilmiştir.
Biz ona Habib Hoca diyorduz (Biz ona Habib Hoca diyorduk.).
3.2. Yazım Hataları
Yazım hataları olarak sözcük ve ses temelinde yapılmış olan hatalar tespit edilmiş ve
değerlendirilmiştir.
Ses Temelli Yazım Hataları
Öğrencilerin genellikle h,c,ç,o,u,ü,ı,i,d,y gibi ünlü ve ünsüz seslerin yazımında sorun
yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğrenciler özellikle o yerine ö, u yerine ü, ı yerine i ve s yerine z
seslerini kullandıkları tespit edilmiştir. Buna ek olarak da bazı kelimelerde birden fazla hatalar
yapılmıştır. Burada dikkat çeken belirgin hatalardan biri de gelmiş oldukları ülke olan
Ukrayna’nın yazımında hata yapmalarıdır. Şöyle, Ukraina, Ukrayyna, Ukrraya gibi. Ses temelli
hatalar içinde Türkçede var olan ünsüz benzeşmesi ve yumuşaması gibi ses olaylarından
kaynaklanan hatalar da tespit edilmiştir.
Ger gün (Her gün);İştiyordu (İstiyordu);Otöbüse/ötobuz/otobüz (Otobüs); Kürs (Kurs);
Akgeniz (Akdeniz); Balıkezir (Balıkesir); Marmara benizi (Marmara Denizi);
Önçe (Önce);Üçak (Uçak); Hazirlanmiştik.(Hazırlanmıştık); Maçim (Maçım);
Kitab (Kitap)
Diğer bir belirgin hata ise öğrencilerin hemen tamamının y sesi ile ilgili yapmış olduğu
hatalardır. Öğrencilerin y sesini bazen hiç kullanmadıkları bazen iki kez tekrarlı kullandıkları
bazen de kullanılmaması gereken yerde kullandıkları tespit edilmiştir.
… keyk yapacağız (…kek yapacağız.).
… hocaylarım çok seviyorum (...hocalarımı çok seviyorum.).
… Ukrainadan Russyayya gitim (…Ukrayna’dan Rusya’ya gittim.).
Sözcük Temelli Yazım Hataları
Sözcük temelli yazım hataları olarak çoğu öğrencinin bazı sözcükleri yanlış yazdığı, ayrı
yazılması gereken kelimeleri bitişik, bitişik yazılması gerek sözcükleri ise ayrı yazdığı tespit
edilmiştir. Örneğin, Antiraman (Antrenman), Baş kent (başkent)
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3.3. Yerel Ağız Kaynaklı Hatalar
Ahıskalılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan yazım hatalarından biri de yerel ağızdan
kaynaklı hatalardır. Literatürde tanımlanmayan bu hata daha önceki çalışmamızda da (Güler Arı,
2015) tespit edilmiş, bu araştırmada ise tanımlanmıştır. Bilindiği gibi Türkçede farklı ağızlar söz
konusudur. Türkiye’ye gelen göçmenler yerleştikleri bölgenin ağızlarının etkisiyle Türkçe
öğrenmektedir. Dolayısıyla ikinci dil öğretiminde yerel ağız unsurları dikkate alınması gereken
bir etken olmalıdır. Bu durum araştırmamız örnekleminde tespit edilmiştir. Örneğin,
.. bah eger kitab ohumassan gızkardaşımla barabar bir sınıfta ohuyacahsan
Buni eşiden Murat gızgardaşiyla bir sınıfta olmamah üçün hergün kitab ohıymış
(..bak eğer kitap okumazsan kız kardeşinle aynı sınıfta okuyacaksın,
Bunu duyan Murat kız kardeşiyle aynı sınıfta olmamak için her gün kitap okuyormuş.)
3.4. Şekilsel Hatalar
Şekilsel hatalar olarak sayfa düzeni hataları ve harf yazılış hataların olduğu tespit edilmiştir.
Özellikle, K ve Y harfini kuyruklu olarak yazdıkları dikkat çekmektedir. Ayrıca bazı öğrenciler
kelimeler arasına boşluk bırakmazken bazı öğrencilerin de kelimeler arasına dik ve düz bir çizgi
çekerek kelimeleri birbirinden ayırdıkları görülmektedir.
Bu başlık altında tespit edilen ve öğrencilerin hemen tamamında gözlenen hata, kağıt
düzenine dikkat edilmemesidir. Öğrencilerin yazma kâğıdını yeterince temiz tutmadıkları, satır
sonlarındaki kelimeleri bölmede yanlışlık yaptıkları, paragraf girişlerine dikkat etmedikleri,
sayfayı ya ortalayarak ya da tüm sayfayı kaplayacak şekilde yazdıkları görülmüştür. Öğrencilerin
kağıt düzenine özen göstermemeleri yazı yazarken yeterince dikkat etmediklerinden ya da
yeterince yazma çalışması yapmadıklarından kaynaklanmış olabilir.
3.5. Dil ve Anlatım Hataları
Dil ve anlatım hataları olarak yazıların bir plan çerçevesinde yazılmadığı ya da yapılan
planlamanın dışına çıkıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerin giriş cümleleri genellikle
yazıda anlatılan düşüncelerden bağımsız olduğu tespit edilmiştir. Bu da onların yazının girişini
oluşturmada sorun yaşadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca paragraflar arasında uyum eksiklikleri
görülmektedir. Bunların yanı sıra yazılara verilen başlıklar yazının içeriğini kapsamamakta ya da
başlık özelliği taşımamaktadır.
4. Tartışma ve Sonuç
Çalışmamızın evrenini oluşturan Ahıska Türkü öğrenciler, ailelerinin ülkelerarası
anlaşmayla 2015 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye göç ederek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine
yerleştirilmelerinden sonra yarım kalan eğitimlerini tamamlayabilmeleri için Türkçe kursuna tabi
tutulmuşlardır. Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmeye yönelik bu kurslardan geçen öğrencilerin,
başladıkları okullarda dil becerileri ile ilgili bazı sorunlarla karşılaşmışlardır. Kurslarda aldıkları
Türkçe eğitiminin dili etkili ve doğru kullanmalarına yetmediği tespit edilmiştir. Özellikle, yazma
becerisi konusunda bir takım sorunlar yaşadıkları bu araştırmada ortaya konulmuştur.
Çalışmamızda, ilköğretim ikinci kademe 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden öğrencilerin ders, ödev
ve sınav materyalleri yazım hataları yönünden incelenmiştir. Yapılan detaylı incelemeler
sonucunda; Ahıskalı öğrencilerin çokluk ekinin kullanımı, söz dizimi, ad durum eklerinin
kullanımı, ses olayları ve uyumu gibi hatalarla Dil Bilgisel hatalar yaptıkları, ses temelli ve sözcük
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temelli hatalarla yazım hataları yaptıkları, yerleştikleri ilçenin ağzını olduğu gibi yazıda da
kullanarak dil bilgisi kurallarını ihlal ederek şekilsel ve anlatım hataları yaptıkları belirlenmiştir.
Göç ettikleri ülkenin alfabesinin farklı olması özellikle yazım hatalarını da beraberinde
getirdiği için Ahıskalı öğrenciler için etkili yazma kursları düzenlenmeli, sözcük bilgilerinin
geliştirilebilmesi için okuma çalışmalarına ağırlık verilmeli, girecekleri seçme sınavlarında
başarılı olabilmeleri için bu öğrencilere akademik Türkçe kursları düzenlenmelidir.
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SONUÇ RAPORU

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU SONUÇ RAPORU
FINAL REPORT OF INTRENATIONAL AHISKA TURKS SYMPOSIUM
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. 11-12-13 Mayıs 2017’de Erzincan Üniversitesi’nde
düzenlenen Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu’nun başlıca amacı Ahıska Türkleri
üzerine disiplinler arası bir perspektifle çalışan araştırmacıları bir araya getirmektir.
Uluslararası Erzincan Sempozyumuna 50 farklı üniversiteden 200’e yakın bilim adamı
katılmıştır. Hukuk Fakültesi yerleşkesinde düzenlenen sempozyumda 9 farklı alanda 25 ayrı
oturumda 131 bildiri sunumu yapılmıştır. Sunulan bildirilerin alanlarına göre dağılımı şu
şekildedir.
Alanlar

Sunumu Yapılan Bildiri Sayısı

Dil ve Edebiyat

21

Dini Hayat

5

Eğitim

20

Kültür ve Turizm

14

Önemli Şahsiyetler

5

Medya ve İletişim

10

Siyaset Bilimi-Kamu Yönetimi-Hukuk

19

Sosyoloji

22

Tarih

15

TOPLAM

131

Sempozyum kapanışında yapılan değerlendirme toplantısı ile Sempozyum pek çok boyutu
ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme toplantısı sonucu ortaya çıkan sonuçlar detaylı olarak tüm
katılımcılar ile paylaşılmıştır.
Değerlendirme toplantısı, Doç. Dr. Mücahit KAĞAN başkanlığında, Prof. Dr. Ayşegül
AYDINGÜN, Yrd Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin, Yrd. Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖNÜL, Yrd.
Doç. Dr. Murat ARPACI, Prof. Dr. Hayri Erten, Yrd. Doç .Dr. Fatih Orhan ve Yrd. Doç. Dr.
Adem Can’ın katılımlarıyla yapılmıştır.
Doç. Dr. Mücahit KAĞAN:
Sayın rektör vekilim, değerli misafirler… Erzincan’ımıza gerek yurt içinden gerekse yurt
dışından katılan değerli katılımcılar, bugün Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumunun ikinci
günündeyiz ve bu saatte bir değerlendirme toplantısı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu
sempozyumun gerçekleştirilmesinde Erzincan Üniversitesi ile DATÜB ortaklaşa bir etkinlik
düzenledi ve her iki kuruma da teşekkür ederek konuşmama devam etmek istiyorum.
Gerçekleştirilen sempozyumda alan olarak kamu, siyaset ve hukuk alanında 19 tane, dil ve

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

edebiyat alanında 21adet, kültür ve turizm alanında 15 adet, tarih alanında 15, sosyoloji alnında
22 adet, eğitim alanında 20 adet, medya iletişim ile ilgili 10 adet, önemli şahsiyetler ile alakalı 5
adet, dinî hayat ile ilgili 5 adet olmak üzere toplam 131bildiri sunulmuştur. Bildiri sahibi olarak
178 kişi Erzincan ilinden 74 kişi Erzincan dışından 104 adet ve bu 104 adetin 14 tanesi de yurt
dışından katılımda bulunmuştur. Ayrıca DATÜB misafir olarak katılımcısı olarak 89 kişi de
yurtdışından katılımda bulunmuştur. Tekrar bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği olan
herkese teşekkür ederek değerlendirmeler için ilk olarak sözü Prof. Dr. Ayşegül AYDINGÜN
hocama bırakıyorum.
Prof. Dr. Ayşegül AYDINGÜN:
Öncelikle bu sempozyumu düzenleyen, emeği geçen herkese samimiyetle teşekkür etmek
istiyorum. Sayın Rektöre, Prof. Dr. Adem Başıbüyük’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür
ederim. Bu sempozyumun Ahıska Türkleri konusunun tanıtımına yapılan önemli bir hizmet
olduğunu düşünüyorum. Burada Ahıska Türkleri üzerine çalışan birçok genç meslektaşımın
olduğunu gördüm ve bundan büyük bir mutluluk duydum. Genç arkadaşları Ahıska Türkleri
konusunda çalışmaya teşvik etmiş bu sempozyumun Türkiye’de Ahıska Türkleri üzerine yapılan
akademik çalışmaların artmasına katkı sunacağı açıktır. Öte yandan, bu sempozyumda bazı
zorluklar da yaşandı, çünkü bilimsel verilerin, bilimsel bulguların paylaşılması, bazen konuya
duygusal olarak yaklaşanların tepkilerine yol açtı. Bu bağlamda belirtmek isterim ki bilimsel
bulgular yaygın olarak bilinenlerle, yaygın kanaatlerle çelişebilir ve dolayısıyla rahatsız edici
olabilir. Akademik bir ortamda esas olan bilimsel bulgulardır. Son olarak belirtmek istediğim,
Ahıska Türklerinin Üzümlü’ye yerleştirilmesinin doğru bir karar olduğudur. Üzümlü’nün
ülkemiz için de iyi bir model olacağı kanaatindeyim. Ancak Ahıska Türklerinin Üzümlü’ye
yerleştirilmeleri Erzincan’ı doğrudan etkileyen bir konudur. Ahıska Türklerinin yerleştirildikleri
yerlerde bazı sorunların yaşanması doğaldır ve bunların dile getirilmemesi sorunları ortadan
kaldırmaz, sorunların var olduğu gerçeğini de değiştirmez ve dolayısıyla önemli hatalar
yapılmasına neden olur. Söz konusu sorunların sosyolojik olarak, bilimsel bir bakış açısıyla
araştırılması, araştırma sonuçlarının yetkililerle paylaşılarak çözümler aranması son derece
önemlidir.
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya KESKİN:
Tarih alanındaki bildirilerin değerlendirmesi için söz alarak şunları söyledi: Bu iki günlük
sempozyum sırasında verimli bir çalışma yürüttüğümüze inanıyorum. Akademik alanda önemli
bulguların elde edildiği bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Akademik anlamda, özellikle tarih
alanında, Ahıska Türklerinin tarihine yönelik ilginin artması yönünde, yüksek lisans ve doktora
çalışmalarının ön plana çıkarılması konusunda hemfikir olacağımıza eminim. Diğer önemli bir
nokta Ahıska Türkleri çok farklı coğrafik noktalara dağılmış durumdadır. Dolayısıyla Ahıska
Türklerinin tarihini incelerken tek dil ve tek bölge ile tarihsel bilgi ortaya koymak pek mümkün
olmayacaktır. Dolayısıyla tarih alanında biz araştırıcılara düşen yükün bu dağılan coğrafyada
yaşayan Ahıska Türklerine düştüğünü düşünüyorum. Ahıska Türklerinin birçok dil zenginliğine
sahip olduklarını gördüm. Ahıska Türkleri tarihi araştırmalarında arşiv vesikalarına ulaşılması ve
arşiv vesikalarının ortaya çıkarılmasında bu dil zenginliği önemli bir husustur. Ayrıca akademik
düzeyde üretilen bilgileri kamuoyuna sunabilmek, duyarlılık oluşturabilmek ve uluslararası
kamuoyunda bir baskı unsuru oluşturmak ayrı bir maharettir. Üretilen akademik bilginin toplum
bazında etkin kullanımı için görsel sanatların, medya ve iletişimin kullanılması önemlidir. Benim
çalışmalarımda gördüğüm Erzincan’a yerleştirilen Ahıska Türkleri içerisinde 1944 olaylarını
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bizzat yaşamış 7 kişi vardır. Akademisyenlerimiz vakit geçirmeden bu insanların bilgilerinden
yararlanarak ve bu bilgileri arşiv bilgileri ile örtüştürerek çok başarılı çalışmalar ortaya
koymalıdır. Son olarak bu süreç içerisinde en fazla ilgimi çeken husus Ahıska Türkleri ifadesidir.
Bu ifadeyi kullanarak sanki farklı bir olgu algılandığı hissine kapıldık. Bunu için Ahıska Türkleri
yerine Ahıska Bölgesi Türkleri diye ifadede bulunursak daha iyi olacağını düşünüyorum. Tekrar
tüm akademisyenlere, misafirlere ve emeği geçenlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Yrd. Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖNÜL:
İktisadi anlamda biraz sempozyuma değinmek istiyorum. Üzümlü ilçesine yerleşen
Ahıskalı kardeşlerimizle çok fazla görüşmelerimiz oldu. Birçok alanda sorunlar olsa da, bunlar
konuşulsa da, iktisadi alanda pek fazla bir bildiri ortaya konulmamıştır. Üzümlü’ye yerleştirilen
kardeşlerimizin var olan potansiyellerini ortaya çıkarabilecek bir güç gerekmektedir. Özellikle
dezavantaj olarak gördüğümüz ama avantaja çevirebileceğimiz yönleri bulunmaktadır. Örneğin,
birkaç dil bilmeleri, tarım ve hayvancılık alanında çok başarılı olmaları bu avantajlardandır. Bu
yönlerini özellikle ön plana çıkarmak gerekmektedir. Kısa vadede şu an yaşadıkları sorunları
ortaya çıkarmak faydalı olabilir belki, ama uzun vadede yaşanacak sorunların tespiti ve düzenli,
sistemli bir istihdamın oluşması gerekmektedir. Özellikle turizm potansiyeli olan illerimizde,
Akdeniz bölgesinde iskân edilebilmesi ve istihdama işgücüne katılım sağlanabilir. Bu konular
sempozyumumuzda pek konuşulmamıştır. En azından, değerlendirme bölümünde de olsa, bunun
dile getirilmesi bir avantajdır. Hepinize teşekkür ediyorum.
Yrd. Doç. Dr. Murat ARPACI:
Sosyoloji alanında değerlendirme yapmak üzere şunları söyledi: Sempozyuma ilgi gösteren
herkese teşekkür ederim. Erzincan Üniversitesi sosyoloji bölümünde görev yapmaktayım. Bölüm
olarak yeni açıldık. Bölümü açarken ve bölümün temel prensiplerini belirlerken bir şekilde
müdahil bir sosyoloji bölümü olması gerektiğini düşündük. Yani bu bölümün yaşadığı kentteki
sosyal sorunlara ilgi gösteren, kamu politikalarını bu konuda etkilemeye hevesli bir bölüm
olmasını düşünüyoruz. Müdahil olmamız gereken konular başında da Ahıska Türkleri
gelmektedir. Ahıska Türkleri ile çok yakından ilgilenmekteyiz. Elde edilen sonuç ve bulgular ile
sorunlara bir reçete sunmaya çalışmaktayız. Sempozyumda sosyoloji ile ilgili oturumlara
baktığımızda özellikle göç ve kimlik konularında bir ağırlığın olduğunu görüyoruz ki bu çok
normaldir. Alan aslında sosyolojide yeni bir alan ve bu çalışmaların bu yönde olması da doğaldır.
Çeşitlenmesi gereken alanların başında kadınlarla ilgili çalışmalar ve ayrıca çocuklar ile ilgili
çalışmalar bulunmaktadır. Eksik çalışmalar başında yaşlılık çalışmaları gelmektedir. Ahıskalı
kardeşlerimizin arasında tüm sürgünleri yaşamış olanlar var. Bu yurttaşların olanları anlatacak
tarihsel ve sosyolojik çalışmalara konu olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca toplumsal
hafızaya sahip çalışma eksikliğinin oluğunu ve şiddet ile ilgili çalışmaların da eksik olduğunu
gözlemledik. Çünkü yurttaşlarımızın çoğunun fiilî şiddete de maruz kaldığı bilinmektedir. Sosyal
travmaların çözümünde bu şiddet çalışmaları çok önemlidir. Sosyolojik olarak bu sempozyum
bizim için çok faydalı olmuştur. Çalışmalara devam edeceğiz. Çıkan bulgu ve sonuçları kamuoyu
ve yetkilerle paylaşarak müdahil olmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.
Yrd. Doç. Dr. Fatih ORHAN:
Bu sempozyum Ahıska Türkleri ile ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma
olması ile dikkat çekiyor. 139 bildiri başvurusunun bulunması ve bunun da hemen hemen hepsinin
burada sunulması katılımın yüksek oranda olduğunu göstermektedir.
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Kıbrıs’ı da sayarsak, Ahıskalı Türklerin 10 ülkeye dağıldığını görmekteyiz. Alınan
bilgilere göre sempozyumumuza ABD’den 3, Kazakistan’dan
38, Gürcistan’dan 3,
Kırgizistan’dan 8, Azerbaycan’dan 10, Ukrayna’dan 4 ve Rusya’dan 8 kişi gelmiştir. Bu da farklı
ülkelerde bulunan Ahıska Türklerinin birbirleriyle ilgili olarak burada buluşması ve kaynaşması
bakımından oldukça önemlidir. Genel anlamdaki bu değerlendirmeden sonra kültür ve turizm
alanında değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Kültür alanında çok sayıda bildiri
bulunmaktadır. Bu alanda yapılan sunumlarda hem bizlerin hem de diğer ülkelere yerleşen Ahıska
Türklerinin aynı kültüre sahip olduğu görülmüştür. Turizm alanında ise özellikle hüzün yani Dark
Turizm alanında sunumlar göze çarpmıştır. Çanakkale bölgesinde olduğu gibi, ülkemizde yer
alan Ahıska Türklerinin de anavatanlarının acı turizmi yönünden açılımının sağlanmasının faydalı
olacağı yönünde görüşler iletilmiştir. Ben de bu durumun faydalı olacağı kanaatindeyim. Herkese
teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Hayri ERTEN:
Değerlendirmelerde bulunmak üzere söz alarak şu tespitlerde bulundu: Erzincan
Üniversitesinin ve DATÜB’ün böyle bir sempozyumu düzenledikleri için tebriki hak ettiklerine
inanıyor ve teşekkür ediyorum. Bu sempozyum, yanılmıyorsam Türkiye’de bu konuda
düzenlenen ikinci sempozyum.
2002 yılında onlar ile tanıştığımda kardeşlerim bana “Hocam biz çok sürgünde yaşadık,
haklarımız gasbedildi ve hâlâ da gasbediliyor. Ne olur seslerimizi duyurun.” dedi. Bugün
görüyorum ki onların sesleri duyulmaya ve sorunlarıyla ilgilenilmeye başlandı. Bunda
Türkiye’nin çok payı var. Bu durumu Ahıska Türklerinin kendilerinin de fark ettiklerini
biliyorum. Dinî alanda 5 tebliğ sunulmuştur. Bu sayının yeterli olmadığı konusunda hemfikir
olduğumuza eminim. Sunulan tebliğlere bakıldığında Ahıska Türklerinin kültürlerine ve dinî
hayatlarına bağlı kaldıkları görülmektedir. Yıllar sonra Adem Dölek hocamız da Üzümlü’de
yaşayan Ahıska Türkleri ile ilgili yaptığı çalışmalarında aynı fikirde buluştuğumuzu belirtmiştir.
Acaba bu insanlar vatanlarından bu kadar uzak yaşamalarına rağmen dinî hayatlarına, örf ve
adetlerine nasıl bağlı kalarak yaşamışlardır. Ahıska Türkleri, azınlık psikolojisinin de etkisiyle
içe kapanarak, aile yapılarına fazla yabancı karıştırmayarak ve esas önemlisi dinî merasimlerine
bağlı kalarak hem dinî bilgilerini hem de dinî adetlerini yeni nesillere aktarmışlardır. Örneğin
cenaze namazlarını kılmaktan vazgeçmemişler, sünnet merasimlerini devam ettirmişlerdir. Cuma
namazlarını nöbetleşe her hafta farklı bir evde kılmışlardır. Bunlar dinî hayatlarına nasıl sahip
çıktıklarını göstermektedir. Elbette kırılmalar yaşamışlar ve fedakârlıklar yapmışlardır. Tekrar
Erzincan Üniversitesine ve DATÜB’e böyle bir sempozyum düzenledikleri için teşekkür
ediyorum.
Yrd. Doç. Dr. Adem CAN:
Dil Edebiyat alanındaki bildirilere ilişkin değerlendirmelerde bulunmadan önce böyle bir
sempozyuma katkı sağlayan herkesi kutlayarak şu değerlendirmeleri yaptı: Bu tür faaliyetleri
faydalı buluyorum ve bu faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada biraz
niteliği değerlendirelim, biraz da öz eleştiride bulunalım. Ahıska bölgesi Türkiye’nin uzağında
bir yer değil aslında; Türkiye’nin bir parçasıdır. Ahıska bölgesini bilmiyorsak modern Türkiye’yi
de bilmiyoruz demektir. Ahıska Bölgesini Asya coğrafyasına hâkim olan Rusya yıllarca
yönetmiştir. Bu konuda veya bu konuya benzer konularda bilim insanlarının yetişmesi
gerekmektedir. Siyasî düzeyde çözüm beklemek yanlış veya eksiktir. Siyasî anlamda çözümde,
siyasetçi, önüne konulan bilgiyle çözüm aramaya çalışır. Ahıska coğrafyası belirli iken sadece
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Erzincan’daki Ahıskalı Türkleri konuşmak konuyu eksik ele almak demektir. Ortak dildeki konu
Vatanım Vatanıma Dönüş konularıdır. Siz bu dile kulak vermezseniz yine mesele eksik anlaşılmış
olacaktır. Buradaki misyon bir Ahıska coğrafyası var ve biz bu Ahıska coğrafyasından
vazgeçmedik demektir. Halk bilimci gidecek saha çalışmalarını yapacak, tarihçilerimiz gidecek
bu çalışmaları devam ettirecek. Büyük zenginlikler içerisinde sunuldu bildiriler. Tekrar hepinize
teşekkür eder, saygılar sunarım.

