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Ahıska Türklerinin 15 Kasım 1944 günü baş-
layan sürgünüyle ilgili birinci el kaynaklar ma-
alesef çok sınırlıdır. Herhâlde bunların başında 
N. Bugay’ın hazırlayıp yayınladığı belgeler kita-
bı gelmektedir.1 Bu kitapta yer alan bazı belge-
ler Orhan Uravelli tarafından tercüme edilerek 
Bizim Ahıska dergisinde neşredilmiştir.2

Söz konusu kitap, arşivlerde sürgünlerle il-
gili Sovyet resmî belgelerini gün yüzüne çıkar-
mış olması bakımından önemlidir. Yaklaşık 47 
yıl gizli kalan bu arşiv belgeleri dışında, bugün 
herhangi bir temel kaynak bulunmamaktadır. 
Bu belgeler, sürgün operasyonu hakkında karar 
ve talimatları, bölgedeki doğrudan uygulama-
ları, yetkilileri ve ilgili makamları ortaya koy-
maktadır. Belgelerin Rusça olması, Türkiye’deki 
araştırmacıların kullanmasına engel olmakta-
dır. Bu yüzden de konuya ilişkin birçok yayın 
ve yazıda, kaynak gösterilmeden bazı tanıkların 
ifadelerine başvurularak keyfî şekilde tahmin ve 
tespitler yapılmaktadır. Hâlbuki meselâ Avrupa 
Azınlık İşleri Merkezinin gerçekleştirdiği araş-
tırma sonuçlarını ortaya koyan kolektif eserde 
N. Bugay’ın yayınladığı belgeler esas alınmış ve 
sürgünün 15 Kasımda başlatıldığı kaydedilmiş-
tir.3 

Biz, Ahıska Türklerinin hukuku ve vatana 
dönüşleriyle ilgili sivil toplum mücadelesinin 
öncülerinden merhum Yusuf Serveroğlu(1939-
2003)’nun söz konusu kitaba yazmış olduğu tak-
dim yazısını Rusçadan çevirerek sunuyoruz.
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ayı günlerine geri götürüyor. O sonbaharın 
sonunda, devlet ve parti yöneticilerinin talima-
tıyla başından beri potansiyel suçlu ilân edilen, 
“güvenilmez” damgası vurulan ve büyük ço-
ğunluğu Ahıska Türklerinden oluşan, araların-
da Almanlar, Kürtler, Hemşinler ayrıca çok az 
sayıda Gürcüler, Acarlar, Lazlar ve diğerlerinin 
bulunduğu on binlerce Sovyet vatandaşı, top-
raklarından zoraki şekilde Orta Asya’ya sürül-
müşlerdi. 

Sürgünün zorlukları, ailelerin dağılması, 
uyum süreci güçlükleri, yoksulluk, üzüntü ve 
acı dolu yıllar geride kaldı. Bütün bunlar, adı 
geçen halkların halen en aktif insanî potansiye-
lini oluşturan kuşağın ecdadının, bizim dede ve 
babalarımızın kaderi olmuştur.   

Zaman geçiyordu. Uzun yıllar süren anavatana   
dönüş çabaları, sıla özlemini dindirecek ve in-
sanları pek tesellî edecek sonuçlar vermiyor-
du. 50’li yıllarda Sovyetler Birliği’nde sürgün 
edilen bazı halklar iade-i itibar sorununu kıs-
men çözerek vatanlarına dönebilmiş olsalar da 
Gürcistan’dan sürgün edilen halkların talepleri 
hiç dikkate alınmamış ve onlar, vatansız bir et-
nik azınlık olarak omuzlarında sürgün politika-
sının yükünü taşımaya devam etmişlerdir.

Takdim edilen bu kitap, sürgüne maruz ka-
lan Gürcistan’daki Ahıska Türklerinin sürgün 
tarihinde bir ilk olup, halkın karmaşık ve acı 
dolu dönemini belgelere dayanarak aydınlatan 
ilk denemedir. 

Bence belgeleri heyecanlanmadan okumak 
mümkün değildir. Onlar, tarihimizin bir parça-

sıdır ve bizi sadece olaylar hakkında bilgilendir-
mekle kalmayıp, aynı zamanda devletin o uzak 
40’lı yıllarda temeli atılan milliyetler politikası-
nın bileşeni olarak halklara yönelik suç eylem-
lerinin mekanizmasını da anlamamıza imkân 
sağlamaktadır. 

Yarım asrı aşan uzun bir zaman dilimi geri-
de kaldı ve bu, tarih açısından epey uzun süre 
olmasına rağmen Gürcistan’dan sürgün edilmiş 
halklar hâlâ kendi topraklarına, ezelî vatanları-
na ve ocaklarına dönme yolunun arayışı içinde-
dirler.   

Zaman yaraları sarıyor, devletin ve politika-
cıların hatalarını açığa çıkarıyor. Bugün, devle-
tin milliyetler politikasında uyguladığı tedbirle-
rin çok zararlı olduğu kabul edilmiştir. Akıl ve 
mantık üstün gelmiş gibidir. Hatta Bişkek’te ba-
ğımsız yeni devletler tarafından bir anlaşma im-
zalanmış (10 Ekim 1992’de) ve geçmişten miras 
kalan bu karmaşık sorunu çözmek için bir ka-
rar da alınmıştır. Eğer hem yeni Rusya’da, hem 
de yeni Gürcistan’da insan haklarının her şeyin 
üzerinde olacağı uygar toplum yolundaysa, o 
halde günümüz politikacılarına buradan sesle-
niyorum: Çoğu zaman haksızca çilelere ve çok 
zor şartlara rağmen hayatta kalabilmiş mazlum 
insanlar adına bu sorunu çözün. Yeteri kadar 
bilge olalım! 
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