
Ahıska’da çıkan gazeteler ışığında:
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE AHISKA TÜRKLERİ*
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Giriş
Osmanlı Devleti’nin Çıldır 

Eyaleti merkezi olan Ahıska şehri, 
1828 muharebesinden sonra Çarlık 
Rusya’sına bırakılmıştı. Rusya, 1877-
78 savaşıyla sınırını Türkiye aleyhine 
genişleterek Kars, Ardahan ve Batum 
sancaklarını da kopardı. Birinci 
Dünya Savaşı’ndan önce Türk-
Rus sınırı, Sarıkamış ve Oltu’nun 
batısından geçiyordu. 1915 Ocak’ında 
yaşanan Sarıkamış felâketinden 
sonra Rus askeri Erzincan’a kadar 
gelmişti. 1917 Bolşevik İhtilâli’yle 
Rus ordusu buralardan çekildi. Bölge 
Ermeni ve Gürcü asker ve çeteleri tarafından kontrol 
edilmeye başlandı. Bu arada yerli halkın ileri gelenleri 
teşkilâtlanmaya başladı. Ahıskalılar da teşkilatlandı 
ve 1918 Ocak’ında Kars’ta kurulmuş olan Cenûb-i 
Garbî Kafkas Cumhuriyeti’ne katıldı. Birkaç ay sonra 
bu cumhuriyet hükûmeti İngilizler tarafından yıkıldı. 
Bu dağınıklığı fırsat bilen Gürcüler, Ahıska’ya hücum 
edince çatışmalar başladı. Bu çatışmalara müdahale 
eden İngilizler, Ahıska, Posof, Ardahan ve Artvin’i 
Gürcülere işgal ettirdiler. Nihayet Türkiye ile Rus 
Bolşevik hükûmeti arasında 16 Mart 1921’de imzalanan 
Moskova Antlaşması’yla Ahıska ve Batum Sovyet 
Gürcistan’ına bırakıldı; bugünkü sınır belirlendi. 
Bu antlaşma, artık birer Sovyet Cumhuriyeti hâline 
gelmiş olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan 
temsilcilerinin de iştirakiyle aynı senenin 13 Ekim’inde 
imzalanan Kars Antlaşması’yla kesinleşti. 

Moskova ve Kars antlaşmalarında Sovyet 
Gürcistan’ına bırakılan ve merkezi Batum olan 
Müslüman Acaristan’ın statüsü, dış işlerinde 
Gürcistan’a bağlı, iç yönetimi kendi parlamentosundan 
sorumlu muhtar bir idare olarak belirlendi. 
Ancak Ahıska’yla ilgili farklı bir mülâhazanın dile 
getirilmediği anlaşılmaktadır. Zamanın Hariciye Vekili 
ve Moskova Antlaşması’nda Türk hey’etinin başkanı 
olan Yusuf Kemal (Tengirşek), Kars Konferansı’nda 
Türk hey’etinin başkanı olan General Kâzım Karabekir’e 
çektiği telgrafta, Ahıska Türklerinin hukukunu ihmal 
etmemesini istemiş ve aynen şöyle demiştir: “Gürcülerin 
*   Bu makale “İkinci Dünya Savaşı ve Türk Dünyası” adlı 

kolektif bir eser için hazırlanmıştır.

bizden isteyecekleri şeylere karşı bizim de onlardan talep 
edeceğimiz veyahut Gürcistan’da muhafazasına çalışacağımız 
hukuk meyanında Ahıska ve Borçalı Türklerinin hâlini 
ve istikbalini unutmamalıyız. Gürcistan, orada bulunan 
tebamız hakkında bazen pek şiddetli ahkâm va’z ediyor. 
Vakıa bu umumi ecnebilere şamil bir tedbir ise de bu cihetin 
de bir çaresini bulursak iyi olur.”1 Fakat Karabekir’in 
eserlerinde bu hususta bir gayretinin olduğuna dair 
bir işaret göremiyoruz. Ahıska hiçbir hak ve hukuka 
bağlanmadan Sovyet Gürcistan’ına bırakılmıştır.

1. Ahıska’da Sovyetleşme 

Ahıska, Sovyet rejiminde bir uyezd (merkezî ilçe) 
ve buraya bağlı Adigön ve Aspinza olmak üzere üç 
rayondan (ilçe) ibaretti.

Ahıska, 1921 yılında Sovyet rejimine dâhil olan 
Gürcistan’la birlikte yeni bir cendereye girmişti. 
Sovyetler Birliği, 1930’lu yıllarda Stalin ve Beriya 
gibi iki Gürcü’nün eline düşünce Ahıska’da rejimin 
getirdiği baskılara ayrıca Gürcü baskısı da eklendi. 
Birincisi, totaliter rejimin insan hak ve hürriyetlerini 
sınırlandıran sıkıyönetim tarzıdır. İkincisi, mahallî 
Gürcü hükûmetinin ırkçı yaklaşımına bağlı 
uygulamalardır. Komünist yönetimin başı olan 
Lenin’in erken bir zamanda ölmesi ve koca bir Sovyet 
imparatorluğunun dizginini Gürcü asıllı Stalin’in ele 
geçirmesi, Gürcistan’daki Türklerin hayatını daha da 
zorlaştırmıştır. 

1  Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1960, s. 1005.
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Sovyetleşmenin en önemli işareti, yegâne parti 
olan Komünist Partisi’ne üye olmak ve malı mülkü 
devlete verip orada ırgat olarak çalışmaktı. Buna 
kısaca kolhozlaşma diyebiliriz. Kolhoz, şahsî mülkiyeti 
ortadan kaldıran, ortak çalışıp ortak üretmeyi ve 
bölüşmeyi amaçlayan halk çiftlikleridir. 

Bütün propaganda ve baskılara rağmen Komünist 
Partisi’ne üye olma hususunda halkın pek istekli 
olmadığı anlaşılmaktadır. Bir gazetedeki “Lenin 
Stalin Partisi” başlıklı haberde şöyle denilmektedir: 
“Abastuman’da mobilya fabrikası var ve burada 50 işçi 
çalışıyor. Bunlardan sadece ikisi parti üyesidir. Ude-Şota 
Rustaveli Kolhozunda da yedi kişi üyelik için müracaat 
etmiştir.”2

Müslüman bir toplumda aile fertleri haricindeki 
kimselerle kadın erkek bir arada çalışmanın, yüz göz 
olmanın, halk psikolojisinde nasıl bir depresyona yol 
açacağı az çok tahmin edilebilir. Ayrıca bu kolhozlara 
verilen adlar da dikkat çekicidir: Karl Marks, Lenin, 
Stalin, Beriya, Kalinin, Maxaradze, Mikoyan, Pravda, 
Voroşilov, Orconikidze… Dikkat edilirse bu adlar, 
Müslüman Türk ahalinin geçmiş ve hâldeki kültür 
hayatıyla ilgisi olmayan isimlerdir ve bunların 
hepsi meşhur komünist liderlerin isimleridir. Bu 
kolhozların reisleri de o köyün ileri gelenlerinden biri 
tayin edilmişti.3

Çarlık zamanında halk, kendi tarlasını ekiyor, 
çayırını biçiyor, bununla birlikte kendi hayvanlarını 
besleyerek maişetini temin ediyordu. Sovyetler Birliği 
zamanında, 1920’li yılların sonuna doğru köylerde 
kolhoz denilen çitlikler kurulmaya başladı. Halkın 
kendi toprağını işleme ve kendi malını beseleme 
imkânını elinden alındı. Kapısının önünde küçük bir 
2 Adigön Kolhozcusu, 5 Janvar 1938.
3 Kızıl Bayrak, Ahıska, 3 Ijun 1940.

bostan ve bir iki inek veya koyundan 
başka her şey devletin denetimindeki 
kolhozlara devredilmeye başladı. 
Fakat halk bu konuda da çekingen 
davranmakta ve kolhoza girmek 
istememekteydi. Malını mülkünü 
kolhoza vermeyenler hem ağır vergi 
ödüyor hem de her an tutuklanma 
korkusuyla yaşıyorlardı. 

Kolhoza dâhil olma sürecinin çok 
uzadığı anlaşılmaktadır. Bazı yerlerde 
kolhozlar çok geç kurulmuştur. Meselâ 
şu haber 1937 yılına aittir: “Anda köyünde 
yeni bir kolhoz kurulmuştur. Kolhoza Kemal 
İskenderoğlu, Asker Mevlüdoğlu, Hacı 
Yusufoğlu, Rıza Veyseloğlu girmişlerdir.”4 

Bir köyde sadece birkaç aile kolhoza girmiş!
Bazı yerlerde de kolhozun kurulmasından 

yıllar geçmiş olmasına rağmen kolhoza girme 
müracaatlarının devam ediyor olması ve bunların 
bir haber değeri taşıması, sürecin ne kadar gönülsüz 
devam ettiğini göstermektedir. Meselâ şu haber 
de 1938 yılına aittir: “Zaxan ve Zaxanzora köyleri, 
yaz ekini için yapılan hazırlıklarda yarışa girmişlerdir. 
Son zamanlarda kolhoza girmek üzere 7 hane müracaat 
etmiştir.”5

1940 yılına ait bir gazete, “Yaşasın Gürcistan’da 
Sovyet hâkimiyetinin Şanlı 19. Yılı!” başlığıyla çıkan 
nüshasında, Ahıska’da 1937 yılında toplam 45 kolhoz 
olduğunu, bu sayının şimdi 81’e çıktığını haber 
vermektedir.6 Bu haberden kolhozlaşmanın çok zor 
ve yavaş gittiğini anlıyoruz.

Öğretmen Nezire Hanım o günleri şöyle anlatıyor: 
“Babam, 1924’te Lenin’in davetiyle partili odu. Tecrübeli 
bir komünist olduğundan rayon kolhozlarının kurulması 
görevini ona verdiler. Bu sebeple ailemiz kolhoz kura kura 
bu köyden o köye taşınıp durduk. Köylerde kolhozların 
kuruluşunu tamamladıktan sonra babamı Adigön rayonu 

hâkimliğine tayin ettiler. Bu görevi 15 Kasım 1944 
günü sürgününe kadar devam etti. Ben de hem 
öğretmenlik ve hem de Lelivan köyü kolhozunun 
muhasebe işlerine bakıyordum.”7

Kolhoz işlerinin çok sağlıklı yürütüldüğü 
söylenemez. Kolhozlarda ihmal ve yolsuzluk, sık 
rastlanan sıradan vaka hâline gelmiştir. Bir gazete 
yazısında, Varxan köyünde Voroşilof Kolhozu 
hesapçısı Sütü Mürseloğlu’nun yolsuzlukları 
4 Kommunist, 26 Sentjabr 1937.
5 Adigön Kolhozcusu, 5 Fevral 1938.
6 Kızıl Bayrak, 25 Fevral 1940.
7 Nezire Vaçnadze, Sürgüne Düşen Mesxet Kadını Nezire’nin 

Kitabı, Tiflis, 2006, s. 12-13.
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ve haksız uygulamaları anlatılmakta, 
bunun önüne geçilmesi istenmektedir.8 

Moxe köyündeki Sabir Kolhozunda 
inşaat malzemelerinin çalınması, Kexvan 
köyündeki Kızılordu Kolhozunda üç hektar 
toprağın ekilmeyerek işin ihmal edilmesi, 
Xona mektebinde bazı eşyaların müdür ve 
öğretmen tarafından götürülmüş olması, 
Gortuban köyü Kızılyıldız Kolhozunda 
hesapların iyi tutulmadığı belirtilmektedir.9

O zamanlar Ahıska ve ilçelerinde çıkan 
gazetelerin hemen her nüshasında böyle 
haberlere tesadüf edilmektedir. Bir gazetede 
Torelta köyü kolhozunda Kemal Ahmedoğlu 
ve Murteza Meçükoğlu’nun yolsuzluk 
yaptıkları haber veriliyor.10 

Aşağı Oşora’da kolhoz kurulmasını 
onuncu yılında öven manzume şöyledir:

Oşora köyünde kolhoz kuruldu
Köyümüz içinde hayat duruldu
Artıktır kuvvesi kol kanadında
Bülbüller ötüşür güllü bağında.

Köylüler kolhoza hevesle gelir
Kolhozun hürmeti her an yükselir
Kırk beş teserrüfattan yetmişe çattı
O güzel köyümüz birden boy attı.11

Birkaç ay sonra aynı gazete Aşağı Oşora 
Kooperatifindeki yolsuzluk haberlerine yer 
vermektedir.12 Aynı şekilde Buzmaret köyündeki 
kolhozda yapılan yolsuzluklar gazetede haber 
konusu oluyor.13 Kisatip köyü kolhozunda ise 
kolhoz başkanının kardeşi kolhoz bahçesinde dikilen 
fidanları çalıp kendi bahçesinde dikmiş.14

O zamanlar Ahıska’da çıkan mahallî gazetelerin 
verdiği haberlerden halkın malının mülkünün 
ortak çiftliklere devredildiğini ve kolhoz denilen 
bu çiftliklerde işlerin çok yolunda gitmediği 
anlaşılmaktadır. Zira kolhozlarda yolsuzluk ve 
hırsızlık vakaları çok görülmekteydi. Bunun sebebi 
devletin ferdî mülkiyeti kaldırıp halkın varına yoğuna 
el koyması sonucu başlayan yoksulluktu. Nitekim o 
yılları yaşayanlar, kolhozculuğun açlık ve sefalete yol 

8 Adigön Kolhozcusu, 5 Fevral 1938.
9  Adigön Kolhozcusu, 27 Aprel 1938.
10  Bağban, 20 Aprel 1938.
11  Bağban, 20 Aprel 1938.
12  Bağban, 21 Nojabr 1938.
13  Bağban, 20 Dekabr 1938.
14  Kızıl Bayrak, 15 Aprel 1939.

açtığını ifade etmişlerdir.15

Sovyet rejimi ilhamını Marks felsefesinden 
almaktadır. Dolayısıyla devlet, din ve inançlarla da 
savaşmaktaydı. Halkın dinî duygularını öldürmek 
için faaliyet yürütmekte ve bu faaliyeti de teşkilâtlarla 
yapmaktaydı. Rejimin ifadesiyle bu teşkilâtların 
amacı “mevhumatla mücadele” ydi. Yani halkın dinî 
inançları birer vehimden, kuruntudan ibaretti; devlet 
bu vehimleri silmeliydi!

Gazetelerde, Ahıska ve köylerinde kurulan bu 
teşkilâtın faaliyetiyle ilgili haberler var. “Mineze 

köyünde kurulan Allahsızlar Teşkilâtı kendi başına 
bırakılmıştır.” başlığı altındaki haberde, teşkilât 
başkanı olan Şehzade İlyasoğlu’nun üyelerle hiç 
toplantı yapmadığından ve teşkilâtın çalışmadığından 
şikâyet edilmektedir.16 Aynı şekilde üç ay önce Xeg 
köyünde kurulmuş olan Allahsızlar teşkilâtının da 
bir defa dahi toplantı yapmadığı bildirilmektedir. 
Yine aynı gazete, Ahıska merkezindeki Azerbaycan 
Mektebinde kurulan Allahsızlar Teşkilâtının beş ay 
önce kurulduğunu fakat hiç toplanmadığını haber 
vermektedir.17

Bu olumsuz haberler üzerine Allahsızlar İttifakı, 
Ahıska’da bir konferans düzenlemiştir. Bu konferansta 
on beş delege konuşma yapmış, bu konuşmalarda 
teşkilât şubelerinin ihmalleri şiddetle eleştirilmiştir.18

15  S. Celilov, G. Şahin, R. Daşgın, Muğan’da Yaşanan 5 Yıl, Bakı, 
2008, s. 37.

16  Kızıl Bayrak, 15 Aprel 1939.
17  Kızıl Bayrak, 1 Maj 1939.
18  Kızıl Bayrak, 21 Maj 1939.
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2. Sovyet Ahıska’sında sosyal 
ve kültürel hayat

Ahıska’da 1930’lu yıllarda Sovyet 
eğitim, sağlık ve sosyal düzeni 
yerleşmişti. İlk ve ortaokulların 
yanı sıra sağlık, teknik ve pedagoji 
okulları da açılmıştı. 1937-38 
Öğretim yılında Ahıska Pedagoji 
Mektebinde Ermeni ve Azerbaycan 
diliyle eğitim verildiğini, bu 
sene Ermeni bölümüne 40, 
Azerbaycan bölümüne 76 öğrenci 
alındığını öğreniyoruz. Aynı 
gazete Ahıska’daki Teknik Ziraat 
Mektebinde 1936-37 öğretim yılında 
260 öğrenci okuduğunu bildirmektedir. Fakat burada 
haddinden fazla karışıklık ve halk düşmanlarının 
ziyancılığından dolayı birçok öğrencinin okulu 
bıraktığı, Gürcü ve Azerbaycan diliyle eğitim 
yapılan bölümlerde 3. Sınıfın kapandığından şikâyet 
edilmektedir.19  Adigön yatılı Pedagoji Mektebi 1938-
39 öğretim yılında açılmış ve gazete ilânıyla öğrenci 
kabul etmeye başlamıştır.20 

Bu okullarda tamamen komünist rejimin ilkeleri 
doğrultusunda eğitim yapılmaktadır. Buna paralel 
olarak Marksist kültürün yerleşmesi için her vasıta 
kullanılmaktadır. Okullarda komsomol teşkilâtı 
bulunmakta ve konferanslarla parti tarihi ve ideolojisi 
öğretilmektedir.21

Ne var ki bu okullarda eğitim işleri pek düzenli 
gitmiyordu. İdareci ve öğretmenler işlerini ihmal 
ettikleri gibi bazı köylerde veliler de çocuklarını okula 
göndermekte tereddüt ediyorlardı. O zamanki mahallî 
basında bunlarla ilgili hayli haber var. Entel mektebinde 
“Ders Keyfiyeti Unutulmuştur” başlıklı haberde, “Entel 
köyünde dersler iyi verilmemektedir. Mektep Müdürü Anşa 
ve Muallim Abdulhamit, vazifelerini yapmamaktadırlar. 
Üstelik Büyük Smada köyünden gelen talebeler de bu 
ihmalden zarar görmektedirler.” denildikten sonra Mârif 
Şubesinin bu işle ilgilenmesi istenmektedir.22 

Bir başka gazete haberinden Aşağı Oşora Orta 
Mektebinde öğrencilerinin yarısının okula devam 
etmediği, Saxudabel köyü mektebi müdürünün de 
vazifesini ihmal ettiği bildirilmektedir.23 Bu arada bazı 
köylerde Savadsızlığı Lağvetme (cehaleti yok etme) 
yani okuma yazma kurslarının açıldığını görüyoruz. 
19  Kommunist, 19 Sentjabr 1937.
20  Adigön Kolhozcusu, 27 Aprel 1938. 
21  Kızıl Bayrak, 18 Mart 1941.
22  Adigön Kolhozcusu, 15 Aprel 1938.
23  Bağban, 20 Dekabr 1938.

Kurslara kadınlar da gitmektedir. Bu kadınlardan 
Moxe köyünde Güneş Seferkızı artık gazete bile 
okuyabilmektedir. Güneş Hanım diğer kadınlara örnek 
gösterilmektedir.24 Diğer taraftan bazı haberler, bu 
kurslara tayin edilen öğretmenlerin kendilerinin cahil 
olmasından şikâyet etmektedir. Bir gazete, “Savadsız 
Muallim” başlığı altında şu ifadelere yer vermektedir: 
“Xırtız’daki kursa muallim tayin edilen Zübeyde Karaçova 
cahil biridir. Kursa gelenleri evlerine göndermektedir. Kurs 
müdürü de bundan rahatsız olmamaktadır!”25 

Cehaleti yok etmek için mücadele ediliyor 
denilse de asıl yapılan iş, halkı tarihî köklerinden 
ve kendi kültüründen koparma ameliyesiydi. Halkı 
aydınlatıyoruz denilerek mevcut rejimi ve bilhassa bu 
rejimin dayandığı Marksist felsefeyi yerleştirme gayreti, 
millî ve manevî değerlerinden tecrit edilmiş yeni bir 
insan tipi, yani Sovyet tipi insan meydana getirme 
çabasıydı. Amaç gerçekten halkın aydınlanması olsaydı 
ilim ve irfan sahibi insanlar yok edilmezdi. Nitekim insan 
tabiatına aykırı olan bu rejim ancak yetmiş sene ayakta 
kalabilmiş, 1990’dan itibaren sahneden çekilmiştir. 

Gazete sayfalarında Ahıska’da sağlık ve sosyal 
yardım alanında yapılanlarla ilgili bilgiler de var. 
Verilen haberlere göre şehir merkezinde 75 yataklı 
bir hastahane, 12 eczane bulunmaktadır. Tıbbî 
Bacılar Mektebi adıyla bir sağlık okulu açıktır. Rusça 
ve Azerbaycan dili bölümleri vardır. Bu okula 7 
kız öğrenci devam etmektedir.26 Diğer taraftan 
çok çocuklu annelere devlet yardım etmektedir. 
Bu yardımı hak eden 7-8 çocuklu annelerin listesi 
zaman zaman gazetelerde yer almaktadır. Meselâ 
bir gazetedeki listeden sadece Türk isimlerine dikkat 
çekmek için şu kadınları örnek verebiliriz: Telli, 
24  Adigön Kolhozcusu, 15 Aprel 1938.
25  Sosializm Kendi, 21 Janvar 1939.
26  Kommunist, 26 Sentjabr 1937.
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Nargözel, Gülli, Zeycan, Almas, Sultan, 
Çiçek, Şeker, Gülhanım, Altun, Züleyha, 
Senem, Mehteber, Güneş…27

Ahıska’da mahallî gazeteler, konfe-
ranslar, tiyatro vs. gibi kültür hayatına 
dair çeşitli faaliyet de var. Başta komünist 
önderler olmak üzere ünlü şair ve yazar-
larla ilgili programlar yapılmakta ve kon-
feranslar düzenlenmektedir. Bazı gazete 
sayfaları baştanbaşa başta Lenin, Stalin ve 
Beriya olmak üzere Kalinin, Sasonlu Da-
vid, Çaykovski, Puşkin ve Şota Rustaveli’den 
bahseden yazılarla doludur. Bilhassa 
“Kardaş Ermeni halkının büyük kahramanlık 
destanı Sasonlu David”le ilgili methiyeler dikkati çekiyor. 

Bütün gazetelerde genel olarak her şeye Stalin’in 
hâkim olduğu görülmektedir. Öyle ki edebiyat sayfa-
ları bile onun methiyeleriyle doludur. Binali Bakunov 
imzalı bir methiyede Stalin adeta tanrılaştırılır: 

Sensin dudaklarda sensin dillerde
Sensin gonca gonca açan güllerde
Sensin büyük dahi Stalin ata
Sensin kuvve veren bu kâinata.28

Yine aynı kişinin kaleminden çıkan ve halk 
şiirinde dudakdeğmez olarak bilinen türde yazılan 
bir manzumede şöyle denilmektedir:

Çar elinde halk inilti çekerken
Sızlayarken kanlı yaşlar tökerken
Yoldaş Lenin yetişti dâda geldi
Dahi Stalin de feryada geldi.29

Sözleri S. Rüstem’in olup Ü. Hacıbeyov tarafından 
bestelendiği kaydedilen şiirin ilk bölümü şöyledir:

Selam sana, selam sana
Verdin bize ilham Stalin
Ülkelerin şanı rehberi
Adın olmuş diller ezberi
Geçerik yolunda biz candan
Selam sana Azerbaycan’dan.30

Memmed Şafak imzasıyla çıkan ve Mektepliler İçün 
Nağme başlığını taşıyan beş kıtalık bir şiirin iki kıtası 
şöyledir:

Adın ezber dilimizde
Can Stalin aziz ata!
Çaban senden ışık alır
Sen güneşsin kâinata.

27  Kızıl Bayrak, 15 Iyun 1940.
28  Kızıl Bayrak, 27 Avgust 1939.
29  Kızıl Bayrak, 4 Nojabr 1939.
30  Adigö Kolhozcusu, 15 Aprel 1938.

Çiçeklenen Sovyet yurdu
Senden daim kuvvet alır
Stalinci Kızılordu
Kuvvesiyle dağlar yarar.31

Bir gazete, “1837-1937 Puşkin SSCB Halklarının 
Büyük Şairidir” başlığı altında 100. Doğum yılı jübilesi 
münasebetiyle Puşkin’in biyografisini ve onun için 
yazılmış manzumelere yer vermiş. Bunlardan B. 
Binali imzasıyla yazılan altı kıtalık manzumenin bir 
kıtası şöyledir:

Bugün mağrur ümit sevgi güzeli
Derin bir hürmetle anlıyor seni
Büyük Oktiyabr gününden beri
Daha çok seviyor, tanıyor seni.32

Bir başka nüshada yer alan ve Ali Cedid imzasını 
taşıyan uzun bir şiirden de bir kıta alalım:

Cismen seni mazi eyledi pünhan
Ruhen hayattasın sen ey hoş elhan
Yaşarsın fi’linle durdukça cihan
Bedii kervanın sarvanı Puşkin.33

Aynı şekilde doğumunun 750. Yıldönümünde 
ünlü Gürcü şâiri Şota Rustaveli anılmakta ve 
“Rustaveli’nin Yeni Biyografisi” tam sayfa olarak 
verilmektedir. Aspinza Kolhoz başkanı G. Natenadze 
imzasıyla kaleme alınan makalede, “Mesketyalıların 
bugün de kullanmakta oldukları 100 söz onda da var. 
Eserinin söz dizimi Mesketyalıların konuşmasıyla benzerlik 
göstermektedir.” denilmektedir.34

O yıllarda Ahıska’da kültür hayatının bir türü de 
tiyatroydu. Adigön Türk Tiyatrosu 1934’te kurulmuş 
ve faaliyete başlamıştır. Borçalı aydınlarının da 
desteğini alan bu tiyatro, yalnız Ahıska’da değil Tiflis 
31  Kızıl Bayrak, 21 Iyun 1940.
32  Kommunist, 14 Fevral 1937.
33  Kommunist, 18 Fevral 1937.
34  Kommunist, 23 Iyul 1937.
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ve Borçalı’da da sahneye çıkmıştır.35 Diğer taraftan 
Tiflis Devlet Azerbaycan Dram Tiyatrosu Adigön’e 
gelmiş, burada günlerce kalmış ve birçok eseri sahneye 
koymuştur.36 Şehirde olduğu gibi köylerde de bazı 
oyunlar sahnelenmekteydi. Bununla ilgili bir haberde 
Sakunet köyü Orta Mektebi öğretmenlerinin Adalet 
Kapıları ve Ağaç Gölgesi adlı oyunları sahnelediklerini, 
ayrıca Blorza köyünde de Ağaç Gölgesi oyununun 
sahnelediğini görüyoruz. Bu oyun 550 kişi tarafından 
seyredilmiştir. Rol alan öğretmenlerin biri kadın 
dördü erkektir.37 

O zamanlar Ahıska’nın yerli Türk ahalisi, 
Azerbaycanlı olarak tanımlanıyordu. Hâlbuki bu halk 
kendini Türk olarak biliyor ve kendini Türk olarak 
tarif ediyordu. Fakat devlet onları Türk olarak kabul 
etmiyordu. 1928’den itibaren onlar Azerbaycanlı da 
değil, Gürcü olmaya zorlandılar. Gürcü aile adları ve 
Gürcü dilini zorla kabul ettirmeye başladılar. Fakat 
Türklerin büyük çoğunluğu kendi dil ve milliyetini 
değiştirmedi. Bazıları bu ağır şartlara dayanamadı 
ve aile adını değiştirdi. Meselâ Nadiregil/Nadiradze, 
Lomiyagil/Lomidze, Zelagil/Zeladze oldu!38 

Ahıska, Adigön ve Aspinza’da çıkan gazeteler 
önceleri Latin yazısıyla ve Azerbaycan Türkçesiyle 
çıkıyordu. Okullarda da Azerbaycan Türkçesiyle 
eğitim yapılıyordu. Ders kitapları da böyleydi. Burada 
öğretmenlerin çoğu ve basın işlerini yürütenler 
genellikle Borçalı Türkleriydi. 
35  Abbas Hacıyev, Adigön Türk Tiyatrosu, Bizim Ahıska dergisi,  

 S. 9, Kış 2008.
36  Adigön Kolhozcusu, 27 Aprel 1938.
37  Kızıl Bayrak, 18 Mart 1941.
38  Alipaşa Ensarov, Mehseti Türklerin Faciası, Diderginler, Bakı,  
  1990, s. 203-211. 

Mahallî gazeteler: Ahıska merke-
zinde Kommunist (1930-38), Kızıl Bayrak 
(1938-44); Aspinza’da Bağban (1933-40), 
Sosializm Kendi (1940-44); Adigön’de 
Kızıl Rençber (1933-36), Adigön Kolhoz-
cusu (1936-44) gibi adlarla çıkıyordu.39 

Bu gazeteler, Kril harflerinin de gö-
rüldüğü Azerbaycan Latin alfabesiyle 
ve Azerbaycan Türkçesiyle çıkıyordu. 
Hiçbirinde Ahıska halkının Türk ve 
dilinin de Türkçe olduğuna dair bir 
ifadeye rastlanmıyor. 1940 yılı gazete-
lerine bakınca bu gazetelerin artık La-
tin yazısından Rus-Kril yazısına geçti-
ğini görüyoruz. Bu yeni yazının halka 
öğretilmesi için gazeteler de çaba sarf 
ediyordu. “Yeni Azerbaycan Elifbası” 
denilen Kril yazısını yaymak için köy-

lerde kurslar açılıyor ve gazetelerde de çeşitli alıştır-
malar yayımlanıyordu.40 Bu gazeteler 1941’den itiba-
ren Kril yazısıyla Türkçe ve Gürcü alfabesiyle Gürcü-
ce olmak üzere iki dilde çıkmaya başladı.41 Aspinza’da 
çıkan Sosializm Kendi gazetesi Türkçe-Gürcüce olarak 
çıkmaktaydı.

1940 yılından itibaren alfabe değişiklikleri 
yanında yer adlarında yapılan değişiklikler de 
dikkat çekmektedir. Meselâ Türkçe bir isim taşıyan 
Ağbulak köyünün ismi kaldırılmış, onun yerine 
Gürcüce bir isim olan Tetrisxaro getirilmiştir. Bu isim 
değişikliğine dair kararın altında 19 Oktyabr 1940 
tarihi ve imza yerinde Gürcistan SSC Prezidenti F. 
Maxaradze ile Genel Sekreteri V. İgnataşvili’nin 
adları yer almaktadır.42

1930’lu yıllar Ahıska Türkleri için adeta cehennemî 
eziyetlerin yaşadığı yıllardır. Türkiye’de akrabası 
olanlar ‘tehlike’ olarak görüldüğü gibi hâli vakti 
yerinde olanlar da kulak/zengin, halk düşmanı, 
hain ilân edilerek takip ediliyordu. Tutuklanıp 
götürülenlerin bazıları Sibirya’ya sürülüyor, bazıları 
hapse atılıyor ve bazıları da öldürülüyor veya namsız 
nişansız kayboluyorlardı. Birinci Dünya Savaşı’nda 
Ruslara esir düşen askerlerimizin Sibirya’da 
rastladıkları Ahıskalılar işte bunlardı.43

 Komünist rejimin ilk zamanlarında Tiflis’teki 
Revkom’un önemli on isminden biri olan Ahıskalı meşhur 
yazar Ömer Faik Numanzade (1872-1937) kurşuna dizilmiş 
39  Razim Memmedli, Gürcistan’da Neşrolunan Azerbaycan Dilli 
  Metbuat, Bakı, 1995.
40  Kızıl Bayrak, 9 Ijul 1940.
41  Kızıl Bayrak, 25 Fevral 1941.
42  Kızıl Bayrak, 28 Oktjabr 1940.
43  Hüsamettin Tuğaç, Bir Neslin Dramı, İstanbul, 1975, s. 54.
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ve ünlü halk şairi Muhammed Sefilî de alıp götürülmüş ve 
bir daha kendisinden haber alınamamıştır.44

Bazıları bu baskılara tahammül edemeyerek sınırı 
aşıp Türkiye’ye kaçmışlardır. Bunlardan biri olan 
Ağabey Aslan’ın çok enteresan kaçış hikâyesi var.45 Bu 

kaçışlar da kolay olmamış, kimisi sınırda vurulmuş, 
kimisi yakınlarından ayrı düşmüştür. Türkiye’ye 
gelenler Kars, Ağrı ve Muş’ta iskân edilmişlerdir. 

Bu değişiklikler bölgede yakında yapılacak bir 
etnik temizliğin habercisi olarak değerlendirilebilir. 
Nitekim bölgenin Türk ahalisi 1944 yılı kışında 
topyekûn sürgün edilecektir.

3. Savaşa doğru

Bilindiği gibi eskiden olduğu gibi Sovyet 
rejimi zamanında da Ahıska Türkleri askere 
alınmamaktaydı. Fakat savaş başlar başlamaz 1939 
yılından itibaren bölgeden asker toplanmaya başladı. 
SSCB’nin çıkardığı askerlik kanununa göre vatanı 
savunmak her vatandaşın mukaddes borcudur. Bu 
sebeple işçi ve köylü herkes Kızılordu’da askerlik 
vazifesini yapmalıdır. Andı bozmak, düşman tarafına 
geçmek, devletin savunma gücüne zarar vermek, 
casusluk, en ağır cinayet olarak değerlendirilir ve 
şiddetle cezalandırılır. SSCB’nin bütün vatandaşları, 
ırk, milliyet, din farkına, tahsil derecesine, sosyal 
geçmişine bakılmayarak SSCB silâhlı kuvvetlerinde 
askerlik hizmeti yapmalıdır.46

Ahıska’da mahallî gazeteler vasıtasıyla çokça 
propaganda yapılmakta ve herkes vatan müdafaasına 
çağırılmaktadır. “Ahıska rayonunun gençleri çağırışa 
hazırdır” başlıklı haberde özetle şöyle denilmektedir: 
Ahıska rayonunun emekçileri, SSCB Millî Savunma 
Bakanı Mareşal Voroşilov Yoldaş’ın işçi köylü 
Kızılordu’suna çağırışıyla ilgili emrini büyük 
ruh yüksekliği ile karşılamıştır. Bu konuyla ilgili 
çıkan kanun da halk arasında konuşulmakta, genç 
savaşçıların ana babaları, Rayon Askerlik Şubesine 
giderek çocuklarının orduya alınması için ricada 
bulunmaktadırlar. Çocuklarının Kızılordu saflarında 
yer alıp vatan savunmasına katılmalarından 
şeref duyduklarını belirtmektedirler. Ahıska 
Askerlik Şubesi, 1918-1919 doğumlu olanlarla belli 
sebeplerle geçen yıllarda çağrılmayan daha büyük 
vatandaşların da askere çağrılmasıyla ilgili emir 
yayımlamıştır. Rayonda genç savaşçıların Kızılordu 
44  Yunus Zeyrek, Ahıska Araştırmaları, Ankara, 2006, s. 102, 291. 
45  Yunus Zeyrek, Belgeleri ve Tanıklarıyla Ahıska Türklerinin  

 Göçleri, Türk Dünyasında Göç ve Sürgün, İstanbul, 2015, s.  
 163-192; Y. Zeyrek, Ahıska Gül İdi Gitti, Ankara, 2015, s. 80-82.

46  Kızıl Bayrak, 15 Sentjabr 1939.

sıralarına çağrılması 21 Sentjabr’da başlamıştır. 19 
yaşını dolduranlarla orta mektebi bitirmiş olan 18 
yaşındakiler askerlik vazifesine tabi kılınmıştır.47 

Neredeyse köylerde yaşlılardan başka erkek nüfus 
kalmamıştı. Tarlalarsa, bağlarda, bahçelerde her türlü 
işleri kadınlar yapıyordu.

4. Savaş yılları

İkinci Dünya Savaşı, hayat şartlarının çok ağır olduğu, 
emsali görülmemiş baskıların yaşandığı Ahıska’ya bir 
karabasan gibi çökmüştür. O zamana kadar elde avuçta 
olan her şeyini devlete vermiş olan halktan şimdi can 
istenmekteydi. Millî varlığı tanınmamasına rağmen 
Ahıska Türkleri “vatan savunması” adı verilen savaşa 
bütün varlığıyla iştirak etmiştir. 

Askere gitmeyi teşvik ve asker analarını tesellî 
etmek için olsa gerek, mahallî gazetelerde çeşitli 
manzumelere rastlamaktayız. Bunlardan Hasanzade 
Afak imzalı bir manzumede şöyle denilmektedir:

Dinle oğlum! Otur dinle kalpten çıkan sözümü,
Nice ana nasihata borçlu bildim özümü,
Sen giderken ben ağlamam, yaş bürümez gözümü,
Çünkü seni öz elimle gönderirim orduya.

Sen orduya gitmelisin, çünkü ordu bizimdir,
Yurt koruyan olmalısın, Sovyet yurdu bizimdir,
Koyma halkım dertli olsun, onun derdi bizimdir,
Bak bununçün seni balam gönderirim orduya.48

“Faşist Yırtıcılarına aman yoktur.” başlıklı bir 
haberde, “Rayonumuzun bütün emekçilerinin 
kalbinde, yırtıcı Germaniya faşizmine karşı kin ve nefret 
aşıp taşıyor!” denildikten sonra Azgur’da yapılan bir 
miting haberi veriliyor. Bu mitinge 350 kişi katılmış. 
Muallim Allahverdi Ağayev bir konuşma yapmış ve  
“Biz, Büyük Stalin çağırdığı takdirde öz canımızı vermeye 
hazırız.” demiştir. Miting, Azgurluların, “Stalin uğruna! 
Vatan uğruna! Uraaa!” sadalarıyla sona ermiştir.49

Ahıska halkı “vatan savunması”na canı 
gönülden iştirak etmiş, eli silâh tutan çocuklarını 
cepheye göndermiş ve memlekette kalan aileler 
de elden gelen her türlü desteği vermiştir. Kızıl 
Bayrak gazetesi, “Ahıska rayon emekçilerinin 
büyük vatanperverlik teşebbüsü” başlığıyla 
verdiği haberde halkın cepheye yardımı konu 
edilmektedir: “Ahıska’da bütün köylü ve işçiler, 
Stalin’in büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin 25. 
47  Kızıl Bayrak, 15 Sentjabr 1939.
48  Kızıl Bayrak, 21 Oktjabr 1939.
49  Kızıl Bayrak, 26 Ijun 1941.
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Yıldönümünde cephelere yardım için 3.178.079 
manattan fazla para toplamıştır. Ayrıca Azgur, 
Kılde, Tsuxrut, Uravel, Zigila, Agara, Boga, Vale, 
Orpola kolhozlarında her birinde 50,000 manat 
üzerinde para toplanmıştır. Cağısman’da 100,000, 
Kılde’de 378,000 manat para toplanmıştır. Aynı 
haberde bazı şahısların kendi adına 2,000 manat 
verdiği de ilâve edilmiştir.”50 

Savaş zamanı Ahıska halkı bütün zulümlere 
rağmen devlete yüz çevirmemiş, fırsattan 
yararlanma yoluna gitmemiş ve vatandaşlık 
vazifelerini fazlasıyla yapmıştır. Halk arasında 
ordu için her türlü yardım toplanmıştır. Herkes 
elinden geleni yapmıştır. Hatta elinde avucunda 
ne varsa vermiştir. Binlerce çocuğunu feda eden 
Ahıskalılar, askerin yiyeceği ve giyeceğini de 
unutmamıştır. Sırtından paltosunu, ayağından 
ayakkabısını çıkarıp yardım kampanyalarına 
katılanlar olmuştur.51

Kırgızistan’da sürgünde yaşayan bir yaşlı hanım 
orduya yardım konusunda şöyle diyordu: “Savaş 
zamanı bizim küçücük köyümüz Çunta’dan orduya 13 ton 
fasulye gönderdik.”52 

Askerin giymesi için çorap, fanila, kazak, eldiven, 
iç çamaşır seferberliği yapılmıştır. Kızlar kadife 
parçalarından tütün kesesi ve mendil dikip belki 
cephedeki yakınlarına, kardeşine veya nişanlısına 
nasip olur diye üstüne renk renk iplikle isimlerini 
yazıp veriyorlardı. Kim bilecekti ki varını yoğunu 
verdikleri o ordu, kendilerini topyekûn yurttan 
sürüp atacaktı…53

Ahıska’dan ne kadar insan cepheye gitmişti? Bu 
konuda henüz resmî bir belge görmemiş olsak da 
eldeki bazı verileri değerlendirebiliriz. Bunlardan 
biri merhum Şamil Gurbanov’un verdiği rakamdır. 
O, Trud ve İzvestiya gazetelerini kaynak göstererek 
Ahıska’dan cepheye çoğu gönüllü olmak üzere 40.000 
kişinin gittiğini, 25.000’inin cephelerde hayatını 
kaybettiğini belirtmektedir.54 

Resmî olmasa da elimizde de bazı listeler 
bulunmaktadır. Bu listeler köylüler tarafından 
hazırlanmıştır. 1938-1944 yılları arasında kendi 
köylerinden kimlerin cepheye gittiğini ve kimin 
dönüp kimin dönemediği belirtilmiştir. Bu listelerden 
birkaç köye ait rakamlar şöyledir:

50  Kızıl Bayrak, 30 Janvar 1943.
51  Alipaşa Ensarov, Mehseti Türklerin Faciası…
52  Yunus Zeyrek, Ahıska Araştırmaları, s. 335.
53  Nezire’nin Kitabı, s. 16.
54  Şamil Gurbanov, Mehseti Türkleri, Diderginler, Bakı, 1990, s. 191-200.

Köyün adı Cepheye giden Cepheden dönen
Gomoro 64 9

Orçoşan 35 12

Xero 151 67
Zanav 153 59
Zarbastuban 32 14
Dersel 45 17
Adigön 39 5
Gortuban 90 27
Zeduban 97 26
Bennara 28 7
Gorgul 43 11

Tsre 77 30

Bu tabloya bakınca cephelere gidenlerin aşağı 
yukarı yarısının dönemediği anlaşılmaktadır. 
Dönenlerin birçoğu sakat kalmıştı. Maalesef bunlarla 
ilgili bilgilerimiz yetersizdir. Zira bu muharebede 
kimi gözünü, kimi kolunu, kimi bir veya iki bacağını 
birden kaybetmiştir…

O zaman Tiflis-Batum demiryolunun bir kolu 
Ahıska’ya 65 km mesafedeki Borcom’a ulaşmaktaydı. 
Savaşın sonuna doğru 1943 yılında Ahıska’yı 
Borcom’a bağlayan demiryolu inşaatı başladı. Bu 
inşaatta çocuk denecek yaştaki gençler ve yaşlılar 
çalıştı. Zira diğerleri cephedeydi. Bu yolun stratejik 
öneminden bahsediliyor ve eğer savaş buralara 
yayılırsa lâzım olur deniliyormuş! 1944 Ekim’ine 
kadar hazır olmalıymış! Hâlbuki 1943 yılı başlarında 
Alman ordusu Stalingrad’da teslim olmuştu. Buralara 
yayılacak bir savaştan söz edilemezdi. Demek ki 
Ahıska halkının sürgün plânları daha o zamanlar 
hatta belki daha önceleri yapılmıştı. Bu yol inşaatında 
çoluk çocuk yarı aç yarı tok, gece gündüz demeden 
çalıştırıldı. Hasta olanlara bakılmadı. Nice insan 
hayatını kaybetti…55

5. Sürgün

Ahıska Türkleri bütün fedakârlık ve 
cömertliklerine rağmen kaderi önceden 
belirlenmiş talihsiz bir halktır. Malını mülkünü 
devlete verse, onun için çalışıp didinse, Stalin’in 
ordusuna katılıp canını verse, yiyeceğini ve 
giyeceğini cepheye gönderse de önceden verilmiş 
olan kararı bozamayacak, bir kış gecesi topyekûn 
vatanlarından sürüleceklerdi. Ahıska halkı, hiçbir 
yerde eşi benzeri görülmemiş vahşi bir anlayışın 
55  Nezire’nin Kitabı, s. 15.
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pençesindeydi. Savaşta düşmana esir 
düşen bir askerin ailesi ocağından 
sökülüp sürgün edilir mi? İşte büyük 
sürgünden önce böyle sürgünlere 
de duçar olmuşlardı. Meselâ devlet, 
henüz evlenmiş bir genci cepheye 
götürmüş. Bu genç kaybolmuş. 
Öldü mü, esir mi düştü bilen yok! 
Ama onun memlekette bıraktığı 
henüz ilk bebeğini dünyaya getirmiş 
olan gencecik karısı bebekle birlikte 
sürgüne gönderilmiştir.56

Devlet Savunma Komitesi adına 
Stalin tarafından imzalanan 31 Temmuz 
1944 tarihli karar mucibince 20 Eylül’de 
Ahıska ve köyleri Kızılordu birlikleri 
tarafından kontrol altına alınmış, 
köy ve kasabalarda giriş çıkışlar 
sınırlandırılmıştır. 14-15 Kasım gecesi 
köylere giren askerler, Stalin’in söz 
konusu kararını tebliğ etmiş ve herkesin 
bir iki saat içinde hazırlanmasını 
istemişlerdir. Kamyonlarla demiryolu 
boylarındaki katarların yanına taşınan 
halk, hayvan vagonlarında Orta Asya ülkelerine 
doğru yola çıkarılmıştır.57 

Bir buçuk, iki saatte köylerinden boşaltılan 
halk, bir, bir buçuk ay süren bir ölüm yolculuğu 
sonunda sürgün yerlerine ulaşmıştır. Onların bu 
uzun yolculuğa dair çok hazin hikâyeleri var. Kocası 
cepheye giden bir anne, dört çocuğuyla sürgün 
trenine binmiş, üçünü yollarda kaybetmiş ve sadece 
bir çocuğuyla menzile varmıştır.58 Tahtaları arasından 
kar, tipi ve fırtınanın uğultusuyla devam eden bu 
yolculukta binlerle ifade edilen nice insan soğuk, açlık 
ve hastalıktan ölmüştür. Bu ölüler askerler tarafından 
alınarak araziye bırakılmıştır.

Bu uzun yolculuktan sağ kalanlar, gittiği 
yerlerde sıkıyönetim rejimine tabir tutulmuştur. 
İzin almadan üç km’den uzağa gidilemiyordu. 
Öyle ki neredeyse hayatın her zarureti izne 
tabiydi. İster sağlam ister sakat herkesin 15 günde 
bir karakolda imza atmak mecburiyeti vardı. Bu 
kurala uymayanlar 25 yıl Sibirya sürgünü cezası 
veriliyordu. Hastası olanlar sırtıyla götürüp imza 
attırıyorlardı. Savaşta belkemiği kırılmış ve ayakları 
tutmayan sakat bir adamı, sırtında trene bindiren 
56  Nezire’nin Kitabı, s. 33-34.
57  Yunus Zeyrek, Ahıska Gül İdi Gitti,  s. 83-89.
58  Şamil Gurbanov, Mehseti Türkleri...

karısı, aynı şekilde 15 günde bir karakola götürüp 
getiriyordu.59 Bu muamele tam 12 sene devam etti. 
Stalin’in ölümünden sonra, 1956 yılında bu rejim 
kaldırılmış olsa da vatana dönüş yolu hiçbir zaman 
açılmayacaktır.

6. Sonuç

Ahıska Türkleri, “vatan için” savaşmış ve 
saflarında bulundukları ordunun galibiyetine rağmen 
vatanlarını kaybetmişlerdir. Yani İkinci Dünya 
Savaşı’nın galibi olan ordunun içinde kahramanca 
dövüşen hatta zafer madalyaları alan Ahıskalı 
askerler, savaşın mağlûbundan daha çok kayıp 
vermişlerdir!

15 Kasım 1944, Ahıska Türklerinin tarihinde 
kara bir gündür. Bu sürgünün failleri olan cellatlar 
yıllar sonra ölmüş ve sürgünün üzerinden bunca 
yıl geçmiş olsa da Ahıska Türkleri Ahıska’ya 
dönememişlerdir. Şimdi onlar birçok ülkede 
darmadağınık bir hâlde hayat mücadelesi 
vermektedirler. Ne Rus ve ne de Gürcü tarafı 
bu acıyı dindirmeyi akıllarına getirmemiştir. Bu 
sebepledir ki her iki devlet, bu insanlık ayıbını, bir 
yüz karası olarak taşımaktadırlar. 
59  Nezire’nin Kitabı, s. 40.
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