
Gazete sayfalarından akisler:
OLAYLAR VE KADERLER*

   

R1*İN2*3* eva4*5*6*Ahıska Türkleri, 1944 yılının soğuk Kasım 
ayında asılsız ve tamamen sudan bahanelerle 
Gürcistan’dan Orta Asya ülkelerine, yani Özbekis-
tan, Kazakistan ve Kırgızistan’a sürgün edilmiştir. 
Sovyet rejiminin onları farklı yerlere yerleştirme 
sebebi, Ahıskalıların zamanla bir araya gelmele-
ri korkusuydu. Sürgün edilen Ahıska Türklerinin 
sayısı yüz binin üzerindeydi. Bununla beraber, 
Sovyet ordusuna mensup on binden fazla Ahıska 
Türkü göçe zorlanmıştır. Ancak sürgün edilen, 
yolda ölen kişilerin sayısı ve isimler Sovyetlerin 
arşivlerinde saklanmıştı. Sovyet döneminin yazılı 
kaynaklarında, Ahıska Türkleri konusunda bilgi 
bulunmaması dikkat çekici bir husustur. Birkaç 
gazetede tesadüfen rastladığımız yazılar Ahıska 
tarihi açısından yine de önemlidir. Bunlardan biri 
de Sovyet döneminde Trud gazetesinde çıkan ve 
aşağıda tercümesini verdiğimiz yazıdır. Bu yazıda 
zorunlu göçe maruz kalanlardan biri olan Ahıska-
lı Süleymanov İslâm’ın çetin hayat hikâyesi yer al-
maktadır. Süleymanov, sürgünden, savaştan, 
halkına yapılan haksızlıktan 
ve kara kalemle binlerce 
Ahıska Türkünün kaderini 
değiştirip vatanından kopa-
ran kararnamelerden söz 
etmektedir. H.D.

Bu kararnameler, 
düzenlemeler ve direktifler 
çoktu, oldukça çok. Birisi 
soluk eski yazı harfleriyle 
zamanla sararmış kâğıt 
kâğıdın üzerinde yazılmıştır. 
Diğerleri ise kuşe kâğıtlı 
günümüz harfleriyle. Sohbetler, hikâyeler çoktu, 
oldukça çok... Bazıları sakin ve hüzünlü, bazıları 
ise o kadar acı ve isyan doluydu ki sert rüzgârlarla 
kovalanan çöllerdeki kum tanelerinin acı iniltisini 
hatırlatmaktaydı… Günümüzde bütün belgelere 
ulaşamayız, bütün hikâyeleri anlatamayız. Bu 
sebeple belgelerden yalnızca en önemlisini 
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alıyoruz. Gürcistan’ın Ahılkelek bölgesinde 
dünyaya gelen, günümüzde Andican tarafında 
“Savay” sovhozunda çalışan Süleymanov İslâm’ın 
hayatını ele alıyoruz.

Not: Meshet-Cavaxet, Gürcistan’ın bir 
bölgesidir. Nüfusu Türkler ve Gürcülerden 
meydana geliyordu. Ekim Devrimi’nden sonra 
bölgeye Sovyet iktidarı gelip, burada sosyalist 
toplumu inşa etmeye başlamıştı. Otuzuncu yılların 
başlarında Meshetya’da ilk kolhozlar kuruldu. 
Buralarda çeşitli milletlere mensup insanlar el ele 
çalışıyordu. 

Süleymanov İslâm anlatıyor: 1928 yılında 
köyümüzde kurulan işçi birliği, sonradan 
kolhozlara dönüştürülmüştü. Bu birliğinin 
kurucuları köyümüzün en fakir ahalisinden dokuz 
kişiydi. Babam da onların arasındaydı. Babam, 1932 

yılında Bolşevik partisine 
katılmıştır. Zaman zor 
zamandı, bu sebeple babam 
işe hep tüfekle giderdi. 
Biz çocuklar ise küçük 
yaştan beri kolhozlarda 
çalışırdık. Gürcü ve 
Türkler, önceden tarihte 

görülmediği gibi ilk kez yan 
yana çalışıyordu. Eskiden 
beri Rus Çarlığı tarafından 
ekilen düşmanlık duyguları 
aramızda süre gelmiştir. 
Zamanla biz fakirler anladık 
ki, en büyük problem 
milliyetçilik değil, yalnızca 
insanlar kimin emeği ile 

yaşıyor... Hatırlıyorum, bir gün dağlık yolda 
haydutlar babamı komünist olduğu ve kolhoza 
çok emek verdiği için öldürmeye kalkışmışlardı. 
O haydutların ne milletten olduğunu bilmiyorum, 
ama yakın bir köyden Gürcü çobanları babamın 
hayatını kurtarmışlardı. 

Not: İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında 
birçok genç Türk kendi isteği ile Rus ordusuna 
katılmıştır. Türklerden o zaman kırk bin genç 
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askerlik görevini yerine getirmek için çağırılmıştır. 
Onlar cesurca savaştılar. Aralarında Sovyet Birliği 
Kahramanı ilân edilenler de vardı. Bazılarına önemli 
askerî nişan, madalya ve rütbeler verildi. Binlerce 
Türk, vatanlarını korumak için oralarda hayatını 
kaybetti.
Süleymanov İslâm: Savaş başlamadan önce 

meslek okulunu bitirip, köyümüzde kısa süreliğine 
öğretmen olarak çalışma fırsatı bulmuştum. 1939 
yılında askere çağırıldım. Savaşın gerçek yüzüyle 
Ukrayna’da karşılaştım. Geri çekilmek zorunda 
kalmıştık. Düşmanla gerçekleşen ilk çatışmam bir 
Ukrayna köyündeydi... Hastanede uyandığımda 
sağ tarafım mevcut değildi. Altı ay hastanede 
yattıktan sonra yeniden savaşa dönmüştüm. 
1944 yılında evden haber alamıyordum. Mektup 
yazıyordum, soruyordum fakat cevap gelmiyordu. 
Ne düşüneceğimi bilemiyordum… Sonunda zafer 
bizimdi, kazanmıştık. Kanatlanıp evimize doğru 
uçmuştum. Geldim ve…

Not: 1944 yılında Türkleri vatanlarından 
koparıp Özbekistan’a sürgüne gönderilirken bu 
sürgünün sebebi belirtilmemiştir. Hazırlıklar için 
yalnızca iki saat verilmiştir. Her vagona yedi aile 
bindirilmişti. Lâzım olacak eşya yok, yeteri kadar 
yiyecek yok, doktor yok, ilâç yok… Bu yolculuk 
iki aya yakın sürmüştü. Yollarda çeşitli hastalıklar, 
açlık ve soğuktan on binlerce insan hayatını 
kaybetmişti. Toplam 110 bin kişi sürgün edilmişti. 
Süleymanov İslâm: Savaştan sonra Gürcistan’a 

geldiğimde, komşularım bizim Türk halkımızın 
başına gelen o korkunç faciayı anlattılar. Çok 
düşünmeden Özbekistan’a gittim. Bütün akraba ve 
yakınlarımın sağ olduğunu gördüm. Bu benim için 
büyük şanstı! Türklerin Özbekistan’da ilk yılları 
büyük zorluklar içinde geçti. Ancak sağ olsun 
Özbek kardeşlerimiz, bize zor zamanda yardım 
elini uzatmışlardı. Acımızı dindirip, evlerini ve son 
ekmeklerini bizimle paylaşmışlardı. Yakınlarıma 
kavuştuğum gün madalyalı asker elbisemi 
bir kenara bırakıp herkesle beraber çalışmaya 
başladım. Toprak sürdüm, evler yaptım, kanallar 
kazdım. Ne yalan söyleyeyim, o zamanlar Stalin’e 
saygım sonsuzdu. Benim halkıma yanlış bir şey 
yaptığına inanamıyordum. Düşünüyordum ki, 
savaş esnasında Almanların Türklerle birlikte 
saldıracağı, bizim Sovyet Türklerinin de onlarla 
birlikte hareket edeceği dedikoduları bu sürgünün 
sebebiydi. Öyle veya böyle düşünüp dururdum… 

Kim Türkiye ile birlik kurabilirdi? Yaşlılar, 
kadınlar, çocuklar mı? Hâlbuki erkeklerin tamamı 
cephelerde düşmana karşı savaşıyordu.

Ben bunlarını düşündüğüm sırada Türklerin, 
bir yerden bir yere gitmesi yasaktı; yani bir 
sıkıyönetim rejimine tâbiydik. Öyle mi dedim? 
Benim Türkiye ile ne alâkam olabilirdi ki… Ben o 
zaman çatışmalarda kanımı döküyordum, madalya 
alıyordum, en korkunç zamanda Komünist 
Partisi’ne katılmıştım. Anladım ki, başımıza 
gelenler tesadüf değildi; yalnızca birileri halkımızı 
kökünden kazımak istemişti. Kendi yanlışlarını 
örtbas etmek için Türkler hakkında yalanlar 
düzülmüştü. Ama bildiğimiz gibi, yalanın ayakları 
eğriyse de, kısadır…

Sürgün yerlerimizde bizi kontrol eden 
komisyonun izniyle evleniyor ve çocuklarımızı 
da orada kaydettiriyorduk! Yaşadığımız yerin 
dışına çıkmak için belge, şehir hastanesine gitmek 
için belge lâzımdı… Evlenmeye karar verdim. 
Eşim diğer çok yakın bir köyden Türk kızıydı. 
Bizdeki idare düğün için izin verirken, müstakbel 
eşimin köyündeki idaredeki yetkili kişi izindeydi. 
Evlendikten bir ay sonra, eşimin köyündeki izinden 
dönen memur gelip, onun izni olmadan nasıl cüret 
edip de evlenmişiz diye bağıra çağıra eşimi “kendi 
köyüne” geri götürmüştü. Oysa kanunen o benim 
karımdı!

Not: 1956 yılında Türklerin seyahat yasağı 
kaldırıldı. Artık Türkler istedikleri yere göç 
edebilirdi. Kendi isteğine göre göç eden Türklerin 
ceza kanunu da kaldırılmıştı. Pasaportu ve 
ikamet adresi olan Türklere Sovyet Birliği’nin 
her bölgesinde yaşama hakkı verilmişti. Ancak 
bu konuda tam duyuru yapılmamıştır. Türklerin 
kendi vatanlarına dönme konusunda bir kelime 
bile edilmemiştir.

Süleymanov İslam: Bu kanun, Stalin’in 
vefatından sonra 1956 yılında çıkmıştır. Bazı Türkler 
Özbekistan’dan Ukrayna’ya, Rusya ve Tacikistan’a 
göç etmişlerdi. Benim ablam da Bakü’ye gitmişti. 
Bazıları vatanlarına dönmeye çalışıyorlardı. Sanki 
artık o hakka sahiptik. Ancak sonradan anladık ki 
öyle bir hakkımız yokmuş! Bir yandan Gürcistan’da 
bizim Türkiye ile işbirliği yaptığımız için sürgün 
edildiğimiz iddiaları öne sürülmüş ve yerli halk 
bize karşı kışkırtılmıştı.  Diğer yandan da dönmek 
istediğimiz bölgeler kontrol altında olduğu için, 
özel izin olmadan oraya dönmemiz imkânsızdı.
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Not: Günümüzde Özbekistan’da yaşayan Türkler 
çoğunlukla tarımla uğraşmaktadır. İçlerinde iyi 
hayvancılık ve sebzecilik yapan kişilerin sayısı 
az değildir. Gösterdikleri başarılardan dolayı, 
yüzlerce Türk özel devlet madalyaları almaya lâyık 
görülmüştür.
Süleymanov İslâm: Savaştan döndükten sonra, 

sovhozda muhasebeci olarak görev almıştım, 
öğretmenlik yapmama izin verilmemişti. Sonradan 
tarlada ustabaşı oldum. Pamuk yetiştirirdik. 
Yıldan yıla ürettiğimiz pamuğun hasadını 
arttırdık. Pamuk yetiştirmek çok zor bir iştir. Bütün 
mevsim boyunca tarladan çıkmıyorsun. Sulamak, 
toprağı gübrelemek… Sonradan toplamak. Bir 
gün, hatta bir saat geç kaldığımız vakit, hasadın 
yarısını kaybedebilirdik. Öğrenmek konusunda 
ben çok şanslıydım. Çalıştığım ekipte yaşlı ve çok 
tecrübeli Özbek işçileri bulunmaktaydı. Onlar 
pamuk işinde bildikleri her türlü incelikleri bana 
öğretmişlerdi. Ekibimizde Özbeklerden hariç 
dokuz milletten işçi bulunmaktaydı. Birbirimize 
yardım ederek çok iyi anlaşıyorduk. Bu çalışmalar 
neticesinde hasatlarımız yıldan yıla artmıştı. 
O zamanlarda madalya alma derdimiz yoktu. 
Ancak zamanla çok iyi sonuçlar elde ettiğimiz 
için, benim Sovyet kahramanlık madalyaları 
yanında, Lenin madalyası kendi yerini almıştır. 
Bütün Sovyet Cumhuriyetlerinden bizim bölgeye 
öğrenci gelirdi. Öğretiyorduk! Bunları sır olarak 
saklamanın ne anlamı var… Ekibimiz gürlüyordu. 
(Başbakan) Raşidov’un kendisi de bizim 
başarılardan haberdar olup, ziyaretimize gelmişti. 
Tarlamızda gezinmişti; hasadımız çok güzeldi. 
Bizi tebrik ederek, vatanımız için çok güzel şeyler 
konuşmuştu. Sonunda: “İslam Süleymanov, elli ton 
pamuk hasadın olursa, kendi ellerimle Sosyalist Emek 
Kahramanı Madalyası’nı senin boynuna asarım.”  
demişti. Ben de, “O kadar yapamayız!” diye karşılık 
vermiştim. Çünkü bu kadarını yapamayacağımızı 
biliyordum. Ancak topladığımız pamuk 42 tondu! 
Tabi bu haber gerekli yerlere ulaşmıştı. Onlar da 
bize gülmüşlerdi. Bana üç bin ruble teklif ederek, 
pamuk fabrikası müdürüyle konuşup, noksan olan 
sekiz tonu ondan almam teklif edilmişti. O zaman 
elli ton olur, sen de madalyanı alırsın demişlerdi. 
Bunu söylediklerinde çok tereddüt ettim. Önceden 
hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ya burada… 
Bölgenin itibarı için yapmam gerekiyor dediler. 
O baş belası parayı aldım. İlk gün iki yüz rublelik 
pamuk aldım, ama bütün gece uyuyamadım. Gece 

boyunca hayatımı adım adım düşünerek, hiç kara 
leke bulamadım… Sabahleyin geri kalan parayı 
iade ettim, harcadığım da kendi cebimden. Aldığım 
pamuğu da saymadım. Çok ters tepki gördüm. 
Ama dayandım…

Not: Günümüzdeki Parti ve Rus hükûmetinin 
aldığı karara göre, Türkler kendi vatanlarına 
dönebilmektedir. Yüzlerce aile vatanlarına göç 
etmiştir. Ayrıca, 1988 yılında 300 aileyi Gürcistan’a 
gönderme plânı düşünülmektedir. Ancak gitmek 
isteyen Türklerden alınan başvuru sayısı, bu 
rakamın çok dışındadır. Tabiî olarak Türklerin 
Gürcistan’a göç etmek için, bölgede evler inşa 
edinmeli, köy yolları tamir edilmelidir. Yerli halkın 
halen Türklere karşı önyargılı baktıkları da bir 
gerçektir.

Süleymanov İslâm: En önemlisi, Gürcistan’daki 
halka gerçeği anlatmaktır. Çünkü onların 
çoğu, bizim oradan neden sürgün edildiğimizi 
bilmemektedir. Bu sebeple bizi anlamayıp yanlış 
davrandıklarından dolayı, çoğu Türk ailesi 
Özbekistan’a geri dönmüştür. Biz Türkler ve 
Gürcüler bir araya gelip konuşmamız lâzım, 
diye düşünüyorum. Eminim yaşlılarımızın eski 
günlerinden anlatmak istedikleri o kadar çok 
şey var ki... Beraber geçirdikleri savaş günlerini, 
beraber, omuz omuza çalıştıklarını, bir arada ne 
kadar güzel günler geçirdiklerini. Çocuklarımız 
bir araya gelip şarkı söylesin, dans etsin. Belki de 
o zaman bütün çabalarımızla bize atılan o iğrenç 
iftiranın uzun ayaklarını kısaltırız.

Not: Özbekistan’da yaşayan Türk halkının 
bir kısmı Gürcistan’a dönme niyetinde değildir. 
Burası artık onların ikinci vatanıdır ve burada 
kök salmışlardır. Ancak bazı gruplar, güya Türk 
kardeşlerini düşünerek, onların adına konuşup 
her türlü yöntemle dilekçeler yazdırıp imza 
attırmaktadır, hatta bütün halkın adına konuşarak 
eski vatanlarına dönmek istediklerini iddia 
etmektedirler. Böylece, halk arasında huzursuzluk 
söz konusu olup, insanları işinden gücünden 
etmektedir.  

Süleymanov İslâm: Aramızda öyle 
“Türklerin ana baba” vaziyetini yapmaya çalışan 
vatandaşlarımız mevcuttur. Ancak onların sayısı 
oldukça azdır. Biz onlarla değiliz. Kendi meselemizi 
kendimiz halledeceğiz.
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