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ESKİ RUS ANSİKLOPEDİLERİNDE AHISKA

ahıskalı Türklerle ilgili kaynaklar arasında 
Sovyet dönemi öncesine ait Rus 
ansiklopedileri dikkat çekmektedir. Devrim 

öncesinin en ünlü ve kaliteli üniversal Rus ansiklopedisi 
kuşku yok ki Brokgauz-Yefron Ansiklopedisi’dir 
(Ensiklopediçeskiyslovar Brokgauza i Yefrona). Bu 
ansiklopedi, 1890-1907 yılları arasında F. A. Brokgauz 
İ. A. Yefron Yayıncılık AŞ tarafından iki versiyon/sürüm 
halinde basılmıştır: 41 ana cilt ve 2 ek cilt (düşük tiraj) ve 
82 ana cilt ve 4 yarı cilt.

Bugün tarih ve etnografya bilgileri açısından 
ansiklopedideki bilgiler eskimiş olsa da bazı 
konularda, özellikle basıldığı dönemdeki şartları 
ve durumu öğrenmek bakımından vazgeçilmez bir 
kaynak olma özelliğini korumaktadır.  Şu da var ki o 
yıllarda Kars ve çevresi Rusya İmparatorluğu işgali 
altındaydı. Dolaysıyla bu arazilerle ilgili istatistikler ve 
diğer bilgiler bu ansiklopedide yer almaktadır. İlgili 
coğrafya kapsamında 28 Ocak 1897 nüfus sayımının 
sonuçlarını aşağıdaki tabloda görüyoruz.
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Ahıskalı Türklerle ilgili kaynaklar arasında Sovyet dönemi öncesine ait Rus 
ansiklopedileri dikkat çekmektedir. Devrim öncesinin en ünlü ve kaliteli üniversal Rus 
ansiklopedisi kuşku yok ki Brokgauz-Yefron Ansiklopedisi’dir (Ensiklopediçeskiyslovar 
Brokgauza i Yefrona). Bu ansiklopedi, 1890-1907 yılları arasında F. A. Brokgauz İ. A. Yefron 
Yayıncılık AŞ tarafından iki versiyon/sürüm halinde basılmıştır: 41 ana cilt ve 2 ek cilt 
(düşük tiraj) ve 82 ana cilt ve 4 yarı cilt. 

Bugün tarih ve etnografya bilgileri açsından ansiklopedideki bilgiler eskimiş olsa da 
bazı konularda, özellikle basıldığı dönemdeki şartları ve durumu öğrenmek açsından 
vazgeçilmez bir kaynak olma özelliğini korumaktadır.  Şu da var ki o yıllarda Kars ve çevresi 
de Rusya İmparatorluğu işgali altındaydı. Dolaysıyla bu arazilerle ilgili istatistikler ve diğer 
bilgiler bu ansiklopedide yer almaktadır. İlgili coğrafya kapsamında 28 Ocak 1897 nüfus 
sayımının sonuçlarına bakalım: 

 
 

Guberniya 
(vilayet/eyalet        
bağlı kazalar, 
nahiyeler) 

          Yüzölçümü 
            Km2 

N Ü F U S 

Toplam nüfus Şehir nüfusu Nüfus 
yoğunluğu 

Kars Oblastı 
(vilâyeti) 

16.266.2 292.498 20.891 18,0 

Kars kazası 5.728,7 135.384 20.891 23,6 
Ardahan 4.715,4 65.667 - 13,9 
Каğızman 3.194,4 59.726 - 18,7 
Оltu 2.627,7 3.1721 - 12,1 
Tiflis 
Guberniyası 

89.122,0 1.040.943 218.242 26,6 

Tiflis kazası 3.688,4 227.780 160.645 61,7 
Ahılkelek 2.368,6 73.362 5.443 30,0 
Ahıska 2.259,6 69.144 15.387 30,6 
Borçalı 5.938,5 125.224 - 21,1 
Nahçıvan 3.858,8 100.942 13.774 26,2 
Аrtvin kazası. 3.433,5 56.456 - 16,4 
Batum 26.75,7 85.576 28.512 32,0 
Sürmeli 3.241,0 88.844 - 27,4 
 

Ansiklopedide Kafkasya ilgili maddeler, Rusya Coğrafya Cemiyeti Kafkasya Şubesinin 
belletenindeki bilgilere dayanarak yazılmıştır. Bunların önyargılı ve açıkça taraflı yazarlar 
oldukları bellidir ve ne yazık ki Gürcü A. Khakhanişvili (Khakhanov) gibi etnografya 
‘uzmanları’ dönemin ansiklopedilerini bile kirletmişlerdir. Yıllar boyunca onların uydurmaları 
kaynaktan kaynağa, kitaptan kitaba taşınmıştır. Ama ilginçtir ki ansiklopedinin tamamında 
yer adlarında Gürcüce sondaki ‘i’ harfi kullanılmamıştır. Ahıska maddesinde, Tiflis eyaletine 
bağlı bu şehrin, Ahıska kazasının (uyezd) merkezi olduğu, Kura/Kür Nehrinin sol kolu olan 
Posof Çayı üzerinde, 3.376 ayak rakımında, 41°39' kuzey enlem ve 60°38' doğu boylam 
konumunda bulunduğu belirtilmiştir. Nüfus, 13.263 olarak verilmiştir ve yukarıdaki tablo ile 
farkı (15.387) muhtemelen zamanla ilgilidir. Burası köklü Gürcü bölgesi Samtskhe veya 
Zemo Kartli(Yukarı Kartli)’nin başlıca kentiymiş!  

Ansiklopedide Kafkasya ilgili maddeler, Rusya 
Coğrafya Cemiyeti Kafkasya Şubesinin belletenindeki 
bilgilere dayanarak yazılmıştır. Bunların önyargılı 
ve açıkça tarafl ı yazarlar oldukları bellidir ve ne 

yazık ki Gürcü A. Khakhanişvili (Khakhanov) gibi 
etnografya ‘uzmanları’ dönemin ansiklopedilerini bile 
kirletmişlerdir. Yıllar boyunca onların uydurmaları 
kaynaktan kaynağa, kitaptan kitaba taşınmıştır. Ama 
ilginçtir ki ansiklopedinin tamamında yer adlarında 
Gürcüce sondaki ‘i’ harfi  kullanılmamıştır. Ahıska 
maddesinde, Tifl is eyaletine bağlı bu şehrin, Ahıska 
kazasının (uyezd) merkezi olduğu, Kura/Kür Nehrinin 
sol kolu olan Posof Çayı üzerinde, 3.376 ayak 
rakımında, 41°39’ kuzey enlem ve 60°38’ doğu boylam 
konumunda bulunduğu belirtilmiştir. Nüfus, 13.263 
olarak verilmiştir ve yukarıdaki tablo ile farkı (15.387) 
muhtemelen zamanla ilgilidir. “Burası köklü Gürcü 
bölgesi Samtskhe veya Zemo Kartli/Yukarı Kartli’nin 
başlıca kentidir!” denilmektedir. 

Şu hususu belirtelim ki köklü Gürcü bölgesinin 
merkezi Ahıska olamaz, çünkü evvela burası hiçbir 
zaman Kartli değildi! İkinci husus da burası Gürcücede 
zaten Akhalsikhe ‘yeni kale’ demektir ve bu söz de 
Gürcü/Kartli  merkezi olmadığını gösterir. 

Sonra daha tuhaf cümle geliyor: “XIV. Yüzyılın ilk 
yarısında II. Sarkis (1306-1334) Türkçe Atabek unvanı aldı 
ve Samtskhe’nin bağımsız hükümdarı oldu. Dolayısıyla 
bölgenin adı Saatabago (Atabek Yurdu) oldu.”
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Koblıyan Çayı (Foto Y. Zeyrek)

Doğrusu Sarkis (Sergius), Gürcü biri idiyse Türkçe 
Atabek unvanı almasının çok önemli bir sebebi 
olmalıydı! Hâlbuki II. Sarkis, Ortodoks Kıpçak beyidir 
ve Atabek unvanını da komşu Selçuklulardan etkilenip 
almıştır. 1578’de Osmanlı idaresine giren Ahıska’da 
Hıristiyan Kıpçaklar hızla İslâm’a geçmişlerdir. 
Daha sonraki bilgiler şöyledir: “XVII. Yüzyılın ikinci 
yarısında Osmanlı eyalet merkezi olan Ahsıka şehri, 
Lezgilerin getirdikleri Hıristiyan kölelerin satıldığı 
başlıca köle pazarıydı. 1828’de Rus işgali sırasında 
bu şehrin nüfusu 50.000 üzerindeydi… Kasım 1810’da 
General Tormasov kaleyi kuşatmış, ancak zayiatı çok 
olunca ve askerler arasında veba salgını sebebiyle 
kuşatmayı kaldırarak geri çekilmiştir. Ağustos 1928’de 
Kont Paskeviç savunma hatlarını yararak Ahıska’yı 
kuşatmış ve birkaç günlük kuşatmadan sonra Türklerin 
aşırı direnişine rağmen kaleyi ele geçirmiştir. Bu 
operasyonda Albay Borodin komutasındaki Şirvan 
Piyade Alayı çok katkıda bulunmuştur. Kış gelince 
Türkler kaleyi geri almak istediler ve Acar Ahmet 
Bey komutasında önemli miktarda asker topladılar. 
20 Şubat 1829’da kaleye yaklaşan Türk birlikleri 
Tuğgeneral Bebutov’un komutasındaki garnizon 
tarafından püskürtüldü. Sonra Türkler kaleyi kuşattılar 
ve garnizon zor durumda kaldı. Nihayet 4 Mart’ta 
General Burtsov’un öncü birlikleri gelince Ahmet Bey, 
Rus kuvvetlerini, gerçekte olduğundan daha güçlü 
sanarak geri çekildi. 1846’da Ahıska Kutayıs, daha 
sonra Tiflis Guberniyasının kaza merkezi oldu. 1853’te 
Prens Andronikov komutasındaki Rus ordusu Ahıska 
yakınında Türk birliklerini yenilgiye uğrattı. Eski şehir ve 
kale sol, yeni mahalleler sağ kıyıdadır.” 

Ansiklopedide, 1877’de burada Anadolu’yla, 
özellikle Kars ve Erzurum’la önemli hacimdeki 
ticarete işaret ediliyor. Şehirdeki nüfusun çoğu artık 
Ermenilerdir. Yahudiler, nüfusun sadece onda birini 
teşkil etmektedirler. “İç ticaret gelişmiştir, iklim güzeldir, 
bahçeler çoktur, silâh işlemeciliği gelişmiştir. 24 verst 
(1 verst=1,06 km) kuzeybatıda Abbas-Tuman maden 
suları bulunmaktadır. Şehirden 6 verst mesafede Uravel 
Çayı’nın sarp kıyısında Atabeklerin yaz ikametgâhı olan 
Safar manastırının viraneleri kalmıştır. Yukarıda demir 
ihtiva eden maden suyu kaynakları yer almaktadır.”

 Yazıda daha sonra Ahıska kazasından bahsediliyor 
ve Tifl is guberniyasına bağlı kazanın eskiden Sa-
atabago ve Ahıska Paşalığı diye anıldığı belirtiliyor. 
Nüfusu 54.459 olarak verilmektedir. Şehirde 40 
Ortodoks kilisesi, 8 Ermeni Gregoryen kilisesi ve 47 
cami bulunduğu belirtilmektedir. Türkleştirme iddiası 

burada da tekrarlanmaktadır: “İki yüz yıl önce burada 
Gürcüce yaygındı, ancak şimdi köklü nüfus gelme/
göçmen Türklerle karışmış ve ana dilini unutmuştur. 
Şimdi her yerde Türkçe hâkimdir.” 

Öteden beri bildiğimiz bu sahtekârlık o zamandan 
beri ağızlarda sakız olup kalmıştır. Coğrafî bilgiler 
verilirken, Kür Nehrinin Ardahan’dan gelerek Ahıska 
ve Ahılkelek sınırında aktığı, sonra batı yönünde 
kavis çizerek Ahıska kentine yaklaştığı ve oradan 
kuzeybatıya-Borjom’a yöneldiği kaydedilmiştir: “Posof 
Çayı ise kazanın önemli kısmından geçer. Nüfusun 
yarısı Ermeni, üçte biri Sünni Tatar’dır.”

İşte asıl çelişki buradadır. Önce Türklerle karışmış 
ve Türkleşmiş nüfustan bahsediliyor. Sonra Tatarlardan 
bahsediliyor. Tatarlarla kastedilenler, Azerî veya Tere-
kemeler yani Türkler (Osmanlı) yok sayılmıştır. Aksi 
halde bu rakamı yorumlamak imkânsızdır.

Ansiklopedide Ahıska kazasının iklim ve toprakları 
sayesinde en kaliteli meyvelerle, hayvancılık ve 
ziraatla ün kazandığı belirtiliyor; elma, armut çeşitleri, 
dut, erik vb, hububat, meşhur pestiller, patates ve bal, 
kuru meyve-kak, süt ürünleri bolluğu, yün, deri, yayla 
geleneği vs… 

Ansiklopedideki şu küçük maddeler de dikkate 
değerdir:

Kobliyan Çayı: Ahıska kazasında, soldan Kura’ya 
dökülen Posof Çayı’nın sol koludur. Kobliyan, Ahıska 
kazasının batı kısmını kaplar ve Kura ile Çoruh’u ayıran 
Arsiyan sıradağlarındaki Goder geçidi üzerinden 
Kobliyan deresi stratejik açıdan önemli bir yolla Ahıska 
şehrini Batum’a bağlamaktadır.
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Abastuban Kaplıca Sarayı (Foto Y. Zeyrek)

Aspinza: Tifl is guberniyasının Ahıska kazasında 
köydür. Ahıska’dan 30 verst güneydoğuda, Aspinzınay 
Çayı’nın Kura’ya karıştığı yerdedir. 358 nüfusa sahiptir 
ve 63 hanedir. Aspinza beylerinin eski şatosu dikkat 
çeker. Kadın hastalıklarına iyi gelen maden suları ve 
kaplıcasıyla ünlüdür. 

Atskhur/Azgur: Tifl is guberniyasının Ahıska 
kazasında, Gori ile Ahıska arasında, Kura’nın sağ 
kıyısında posta istasyonudur. 1554-1828 arasında 
Borjom boğazını savunmaya yönelik kuvvetli bir 
kaleydi. 1828’de Tümgeneral Vadbolski tarafından 
ele geçirilmiştir. 1853’te General Brunner’in birlikleri 
Azgur’da kuzeye geçmeye çalışan Türk kuvvetini 
bozguna uğratmıştır.

Abbas-Tuman: Ahıska’dan 22 verst mesafede 
Kutayıs guberniyasında köy ve kasaba. Yaklaşık 
3.500 kişi oturmaktadır. Acısu denilen maden 
sularıyla ünlüdür. Burada 20 kaynak bilinmektedir. 
Posof Çayı’nın sol kolu olan Abastuman Çayı’nın çam 
ormanlarıyla kaplı deresinde, 4.176 ayak rakımda 
dinlenme ve tedavi merkezi kurulmuştur. (Burada 
iklim, hava ve su, komşu araziler, maden sularının 
özellikleri anlatılmıştır)… 1898’den maden suları askerî 
makamların yönetimindedir. 1864’ten başlayarak her 
yaz burada 200 astsubay, 30 subay ve 10 kadın için 
revirler kurulur. 

Abbas-Tuman’ın yukarısında Büyük Prens Georgi 
Aleksandroviç’in sarayı ve saray parkı vardır. Prens 
birkaç sene burada yaşamış ve 28.06.1999’da burada 
vefat etmiştir. Parkta Astronomi gözlemevi kurulmuştur. 

Akhılkelek: Tifl is guberniyasında kaza merkezi ve 
kaledir. Aynı adı taşıyan çayın üzerinde olup, rakımı 
1.666 ayaktır. 4.303 nüfusa sahiptir. Efsaneye göre 
Gürcistan’ın ilk kralı Parnavaz tarafından kurulmuştur. 
Burası, XV. Yüzyılda harap edilmiş, XVIII. yüzyılda 
önemli Tük kalesine dönüşmüştür. 

1807’de General Gudoviç’in kuvvetleri kaleye 
saldırmış, fakat başarısız olmuştu. 1810’da General 
Tormasov burada İran-Osmanlı ortak kuvvetlerini 
yenmiştir. Albay Kotlyarevski 1811’de kaleyi ele 
geçirmiş, barış anlaşmasıyla kale iade edilmiştir. 
1828’de Kont Paskeviç’in ordusu kaleyi almış ve 
1829’da kesin şekilde Rusya’ya ilhak edilmiştir. 

Başlıca  nüfusu Ermenilerden meydana gelmekte-
dir. 1887 itibariyle kentte 534 hane, 4.303 nüfus vardı, 

yaklaşık 4 bini Ermeniydi. Kasabada 280 dükkân, 3 
kervansaray, 5 meyhane ve han bulunuyordu.* 

Akhılkelek kazası, Tifl is’e bağlı Ahıska 
kazasından yeni ayrılmış olup, onun eski doğu kısmını 
oluşturuyordu. 1887’de kazanın toplam nüfusu 
53.496 kişiydi: Ruslar: 5.617, Rum: 62, Kürt: 689, 
Ermeni: 42.301, Gürcü: 3.360, Tatar: 6.028.  Yüksek 
dağlık arazidir, sadece Kura vadisi alçaktır. Tavriçeski 
(Kırım) guberniyasından sürülmüş eski tarikatçılar 
(Duhaborlar, Malakanlar) burada oturmaktadırlar. 
Hububat pek yetişmez, başlıca uğraş, hayvancılık, 
kısmen bahçeciliktir.   

Ansiklopedilerde bölgeyle ilgili başka maddeler 
de vardır ve bunları sonraki yazılarda ele almayı 
düşünüyoruz.  

* Bu Türk kasabası, 1828 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra   Anadolu’dan kaçan 
Ermeni nüfusun iskânıyla tamamen Ermenileşmiştir.                                      Editör 
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