
Kadroların azlığı yüzünden bana birkaç gö-
rev verildi. Mutlu olduğum için bu görevlerin 
üstesinden geldim. Sonraları gazetenin sorumlu 
yazı işleri müdürlüğüne getirildim. İlçe mahallî 
radyosunda programlar editörü gibi önemli gö-
revleri de üstlendim. “Yeni Kent” gazetesiyle5 iliş-
kimi kesmedim. Onun da Adigön muhabiriydim.

Burada günden güne olgunlaşıyordum, bilgi 
seviyem artıyordu. Gazetecilik alanında tecrü-
bem genişliyordu. Kendi üzerimde gerek siyasî, 
gerekse edebî bilgi seviyemde her gün bir yenilik 
hissolunuyordu.

Ben her şeyden önce istidadımı teşvik eden, 
edebiyat alanına çıkaran, her dakika, her saniye 
bana elinden gelen yardımları esirgemeyen Rıza 
Şahveled’in hayırseverliğini hatırlıyorum .6

Adigön’de faaliyet
Adigön Gürcüstan’da ücra ilçelerden birisi-

dir. Bu ilçe komşu Türkiye Cumhuriyeti sınırında-
dır.  Türk köyleri Horcoşan, Hona ve Gürcü köyü 
Ude, Türkiye ile tamamıyla yakın serhat idi. Sınırı 
belirten direkler bu köylerin hemen yakınıda di-
kiliydi. Yaya veya atla bu köylere gelen yolcular 
şaşırarıp sınırı geçebilirlerdi. Böyle olaylara bu-
rada çok rastlanmıştı.

Tekrar ediyorum, Ahıska (Ahalsıh)7, Espin-
ce (Aspindza)8 ve Adigön (Adıgen) ilçelerinde 
Türk aydınlarına büyük ihtiyaç vardı. Bu sebeple 
bu ilçelerde “muallimleri tekmilleştirme kurs-
ları” (öğretmen meslek kursları-Ş. M.), “peda-
gojik teknikumlar” (öğretmen meslek yüksek 
okulları-Ş. M.), siyasî kurslar vb. gibi kültürel-eği-
tim kurumlarının kurulmasına, mahallî aydınla-
rın çoğaltılmasına özellikle gayret ediliyordu. 

Ben gözümü açıp Tiflis edebî muhitinde ter-
biye almıştım. Benimle birlikte Adigön ilçe mer-
kezinde çalışan Tiflisli Azeri kadrolar çoktu. 

İlçe Eğitim Şubesi Müdürü Rıza Şahveled Tiflis, 
Borçalı pedagojik teknikumlarını, Bakü’de enstitüle-
ri bitiren yeni öğretmen kadrolarıyla okulları öğret-
menlerle temin etmeye büyük çaba gösteriyordu.

   Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ
(Azeri Türkçesinden Aktaran)

1930’LARDA ADİGÖN

En hoş, en etkili gezi geçmişe, hatıralara 
seyahattir derler.

Şahsî arşivimizde “Hatıralarım” başlıklı bir 
yazı var. Kiril harfleriyle daktiloyla yazılmıştır. Ta-
mamı 34 sayfadır.

Bu yazıların müellifi Memmed Hüseyin 
Bahtiyarlı’dır. Bahtiyarlı, 1913’te Tiflis’te, Mey-

dan Mahallesinde 
dünyaya gelmiş-
tir. Gazeteci, ayni 
zamanda şair ola-
rak bilinmektedir. 
Uzun yıllar Tiflis’te 
gazetecilik yapmış-
tı, makaleleri, de-
nemeleri, haber-
leri Tiflis gazete ve 
dergilerinde, daha 
çok da Sovet Gür-
cüstanı gazetesin-
de yayımlanmıştı. 
Müştakî mahlâsıyla 

şiirler ve tiyatro eserleri yazmıştı. Şiirler kitabı 
yayımlanmış, 1993 yılında vefat etmiştir.

Bahtiyarlı, 1934 yılının Aralık ayından 1937 
yılının 18 Mart tarihine kadar Ahıska bölgesinin 
Adigön ilçesinde bulunmuş, burada gazetecilik 
yapmıştı. 1930’lu yıllardaki Adigön’ün, kısmen 
de genelde Ahıska bölgesinin toplumsal-kültü-
rel durumunu anlatan bu hatıraları, Bizim Ahıs-
ka’mızın memleket özlemiyle yaşayan değerli 
okuyucularına sunuyoruz. Dipnotlar ve izahlar 
bize aittir.

Adigön’de vazife

1934 yılının Aralık ayı idi. Beni Gürcüstan 
Komsomolu (Komünist Gençler Birliği) Merkez 
Komitesine çağırdılar. Bu yıllarda Ahıska1 ve 
Borçalı’da2 Türklerin3 yaşadığı yerlerde kadrolar 
azdı. Gürcüstan Komsomolu Merkez Komitesi 
bana Adigön4 rayon (ilçe) gazetesinde çalışmayı 
teklif etti. Memnunlukla razı oldum.

Bir gazeteci-yazarın hatıraları 

M. Hüseyin Bahtiyarlı
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Tiyatro, yetenekli oyunculardan Esed Helil(ov), 
Memmedağa Rıza(ev), Nesreddin Memmed(ov), 
Hasay Rüstem-zade, İsmail Elekber(ov), Elekber 
Yusuf(ov), Sadık Memmed(ov), Memmed Bağır 
Memmed(ov), Nureddin Rıza(ev), Şekernuş Arda-
hanlı11 ve başkalarını12 etrafı na toplamıştı .

1936 yılına kadar Adigön ilçe gazetesi “Kızıl 
Rençper” adıyla neşrolunuyordu.13 Biz, yani Rıza 
Şahveled ve ben gazeteyi “Adıgün Kolhozcusu”14 
adıyla yayımlamaya başladık. Gazete genelde 
yarım formatt a, bayramlarda ise büyük boyutt a 
çıkıyordu.

Tiyatroyla çok yakından ilgileniyor, onun her 
işine koşuyordum.

Ben gazeteciliğin yanı sıra, eğiti m şubesinde 
müfetti  ş olarak da çalışıyordum.

Bu küçük ilçe merkezinde edebiyat derneği 
geniş kapsamda faaliyet gösteriyordu. Derneğin 
etrafı na yeni yazanlardan başka, edebiyatla ilgile-
nenleri de celp etmişti k. Tifl is›ten Eziz Şerif15, İs-
mail Hakkı16, Ehmed Salahlı17 gibi yetenekli sanat-
çılar, yazar ve edebiyatçılar “muhazireler” (konfe-
ranslar) için buraya sık sık davet olunuyorlardı.

Edebî birliği yazar Rıza Şahveled yöneti yor-
du. O, Eziz Şerif›in katı lımıyla edebî birliğin me-
ramnamesini ve çalışma planını düzenlemişti .

Şunu da hatı rlatalım: Eziz Şerif “Atam ve 
Men” adlı hatı ralarında18 Adigön edebiyat birliği 
ve orada onun gösterdiği faaliyett en hiçbir keli-
me yazmamıştı r. Zira Eziz Şerif Adigön edebî bir-
liğinin ve burada olan güzel sanatlar ortamının 
faal ve unutulmaz simalarından biriydi. 

1936 yılının yaz aylarından biriydi (Temmuz-
Ağustos). O, ailesiyle birlikte Abastümen dinlen-
me tesisinde isti rahata gelmek istemişti . Rıza 
Şahveled’in ricasıyla ben Eziz Şerif’i Borcom is-
tasyonunda karşılamalıydım. 

Adigön ti yatrosu

1934 yılında Adigön ilçesinde teşkil edil-
miş devlet kolhoz-sovhoz seyyar ti yatrosu9 hem 
siyasî hem de kültürel önem taşıyordu.

Burası Türkiye ile sınır olduğundan sınır boyu 
köylerde açık havada düzenlenen konserlerin 
sesi Türkiye köylerine yayılmıştı . Hatt a gençler 
bu köylerden gizlice gelerek, konserleri, temaşa-
ları seyretmişlerdi. Temaşadan sonra bizim ser-
hatçılar onları kendi köylerine yolcu etmişlerdi. 

Benim çok iyi hatı rımdadır: Horcoşan serhat-
çılarıyla buranın ahalisine açık havada konser te-
maşası veriliyordu. On dört veya on beş yaşların-
da iki erkek çocuk sınırı geçerek, konser verilen 
meydana gelmişlerdi.

Serhatçıların reisi, “Siz niçin devlet sınırını 
bozarak, bu tarafa geçti niz?” diye sordu.

Çocuklardan birisi cevapladı, “Biz misafi r ola-
rak geldik ki, verilen temaşaya bakalım.”

Reis, çocukları yanında oturtt u, konser te-
maşası bitti  kten sonra her iki çocuğu hamamda 
yıkadılar, yeni elbise, ayakkabı ve kep giydirdiler, 
evlerine uğurladılar.

Adigön kolhoz-sovhoz ti yatrosuna Gürcüs-
tan halk arti sti  İbrahim İsfahanlı başkanlık edi-
yordu.10 

Bu ti yatronun amacı, kitle arasında propa-
ganda işleri üstlenmek için ti yatro eserlerinden 
ibaret sahne terti batı  vermekti . Kolhoz-sovhoz 
ti yatrosu ilçeden başka, kaplıca kasabası Abastü-
men, Ahıska, Espince ve başka yerlerde de oyun-
lar gösteriyordu.
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Rıza muallimin himayesinde olan “Doyç” mar-
kalı otomobil o gün bana tahsis edildi. Ben de 
onunla Borcom parkına taraf Eziz muallimi karşıla-
mağa gittim. Eziz muallim trenden indiği gibi onu 
taksiye davet ettim.

O beni görünce “Yiğit delikanlısın, Muştaki.” 
dedi (o zaman beni Muştaki diye çağırıyorlardı19). 

Arabaya oturduk. Eşi, oğlu, kızı ve ken-
disi arka tarafta, ben ise sürücünün yanında 
Abastümen’e doğru yola koyulduk.

Borcom’un saf iklimi, serin havası, manza-
ralı yerleri, çam ağaçlarıyla kapsanmış yeşil, hep 
civan ağaçları insanı hayran ediyordu. Yokuşlu 
inişli yolları geçtikçe Borcom arkada kaldı. Bazen 
Kür Çayı sahiline yakın, bazen sarp kayalara da 
rastladık. Azgur köyüne yaklaştık. Buradaki tarihî 
kale, insanı kendisine çekiyordu. Arabayı kaleye 
taraf yönlendirdim. Kalenin manzarasını seyret-
tikten sonra Eziz muallim sessizliği bozarak dedi 
ki, “Ben buraya çok gelip gitmişim. Bu köy Mol-
la Nesreddin dergisinin20 yazarlarından Ömer 
Faik Numanzade’nin21 köyüdür. Şimdi de gidelim 
Ömer Faik Efendi’nin meyveli bağında dinlene-
lim, biraz kahvaltı yapalım.”

Arabayı direk bağa doğru sürdürdük. Bağ 
gerçekten manzaralı ve sefalıydı. Eziz Şerif, Ömer 
Faik Numanzade ile gençliğinde dostluk ettiği için 
bu bağı ziyaret etti, sonra araba Abastümen’e 
doğru yöneldi. 

Rıza Şahveled Abastümen’deki okul binasın-
da Eziz muallime yaz ayını ailesiyle birlikte din-
lenmek için odalar ayırmıştı. Azgur’dan çıktığımız 
gibi arabamız Bennara’ya (Beynara) ulaştı. Bura-
da elma sovhozu vardı. İki katlı binada da peda-
gojik teknikum vardı. Ben yol boyunca gittikçe 
önemli yerleri Eziz muallime ve ailesine tanıttım. 
Bennara’dan sonra Varhan köyüne eriştik. Yolun 
sol kenarında bir katlı okul binası gözüktü. Yolu-
muza devam ettik. Abastümen’e ulaştık. Biraz 
gittikten sonra menzile yani Abastümen’e geldik. 
Okul iki katlı Rus ortaokuluydu. Eziz Şerif ve ailesi 
onlar için ayrılmış odalarda istirahat etmeye baş-
ladılar. Ben arabaya oturdum, Adigön’e döndüm. 
Elbette, Eziz Şerif için Abastümen’de güzel ortam 
oluşturulmuştu. O, ünlü ediplerden biriydi. Eziz 
muallim, Mirze Feteli Ahundzade’nin22, Mirze 
 

 

Elekber Sabir’in23, Celil Memmedkuluzade’nin24 
eserleri hususunda monografiler yazmıştı. Bu ki-
tapları Rusçaya tercüme etmişti. 

Burada Eziz muallimin çalışması için güzel 
ortam hazırlanmıştı.

Eziz Şerif’in hatırasında bulunmayan bu bahis-
lere hatıratımda yer vermeyi kendime borç bildim.

Adigön de edebiyat derneği

Burada teşkil olunan edebiyat birliğini şair 
Ali Cedit Sultan(ov)25 yönetiyordu. Ben bura-
ya geldikte Ali Cedit ilçe gazetesi Kızıl Rençper 
heyetinin sorumlu sekreteri olarak çalışıyordu. 
Daha önce Ali Cedit Sultan(ov)’u ben yakından 
tanımıyordum. Onun Yeni Kent gazetesinde26, 
Dan Yıldızı27, Kızıl Şafak28 gibi çocuk dergilerinde 
şiirlerini okumuştum. 1936 yılında SSCB Anaya-
sası tasarısı gazetelerde yayınlanıp halkın müza-
keresine sunulduğu zaman Ali Cedit 1937 yılında 
(Mart-Nisan) aylarında anayasayı nazıma alarak, 
manzum şekilde Büyük Hartiya29 başlığıyla Yeni 
Kent gazetesinde yayınlatmıştı. Sonralar Ali Ce-
dit, Bennara Pedagojik Teknikumunun direktö-
rü görevinde, Yeni Kent’te edebiyat ve incesa-
nat şubesinin müdürü olarak çalıştı. Muharebe 
başladıktan sonra Ali Cedit›in akıbeti nasıl oldu 
(Azerbaycan’a göçmüştü), haberim olmadı.

Bizim oluşturduğumuz Edebiyat Birliği kül-
tür, eğitim alanlarında önemli faaliyetler yapı-
yordu. Kitle şeklinde halk gezileri, Adigön kolhoz-
sovhoz seyyar tiyatrosu oyuncularının katılımıyla 
şenlikler ve ilçe genelinde festivaller düzenleni-
yordu. Kalk yaratıcılığına öncelikle dikkat edili-
yordu. Halk âşıklarının çıkışları, yeni istidatların 
ortaya çıkması, “bediîye”30 söylemeleri, estetiğe 
ait tebliğler, yeni şiirlerin okunması vb. büyük 
vüsat almıştı. Sporun güreş, ağırlık kaldırma vb. 
gibi çeşitli türleri de ilgi çekiyordu. Ünlü pehlivan 
Sali Süleyman’ın31 önderliğinde ilçe pehlivanları 
arasında yarışma düzenleniyordu. 

İlçe Eğitim Müdürü Rıza Şahveled’in teşeb-
büsüyle alfabe kitabının azlığı dikkate alınarak, 
yeni alfabe kitabı düzenlenip ilçe matbaasında 
basıldı, köy çocuklarına bedava dağıtıldı.
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Burada çıkan ilçe gazetesinde Edebiyat Birli-
ğinin faaliyeti  muntazam şekilde ışıklandırılıyor-
du. Şu gazetede benim de şiirlerim yayınlanmıştı .

İşte bu yazı masamın üstünde rengi sararmış 
bir gazete dikkati  çeker. Bu gazetede benim fo-
toğrafı mın altı nda şu sözler yazılmıştı r: “Edebi-
yat derneğinin üyesi, genç yazarlardan Muştaki”. 
Bu, Adigön ilçesinde çıkmış 9 Ocak 1936 tarihli 
Kızıl Rençper gazetesinin 36’ncı sayısıdır.32

Adigön Edebiyat Birliğinin temel amaçların-
dan biri de genç isti datlara düzgün yön göster-
mek, edebi dergilerin kurallarını derinden be-
nimsetmek için olanak sağlamaktan ibareti ydi.

Edebiyat Birliğinde Eziz Şerif, İsmail Hakkı, 
Ali Cedit, Rıza Şahveled, Ali Salih, Yusuf Ulduz, 
M. H. Muştaki (Bahti yarlı) ve birçok okulların dil-
edebiyat öğretmenleri, ayrıca Bennara Pedago-
jik Teknikumunun müdürü Arif Sadik(ov) ve baş-
kaları etken faaliyet gösteriyorlardı.

Bu edebî birlik, 1937 yılından sonra faaliye-
ti ni durdurdu. Buna da Stalin’in33 ceza tedbirle-
rinin (represyon/baskı) korkunç ağırlığının halk 
arasında büyük çile verici bir vahime doğurması 
sebep oldu.
 

 

Adigön’ün Samxure köyü.

Edebiyat Derneği üyeleri, edebiyat ilgilileri 
ruhtan düştü. Hiç kimse yarınki güne inanmıyor-
du. İlçede her gün yeni bir haber duyuluyordu. 
Adigön İlçe İcra Komitesi Başkanı (Kaymakam) Eli-
han Hüseyin(ov) isti hbarat tarafı ndan götürüldü, 
İlçe Toprak Şubesi Müdürü Eyyub(ov) tutuklandı 
vb. Hâlâ bundan önce Ahıska İlçe Parti  Komite-
si Birinci Sekreteri Ağa Sultan(ov), Ahıska Hudut 
Kolordu Komutanının attı  ğı kurşunla hayatı nı kay-
betti  . Bu gibi haberler insanların moralini bozuyor 
ve onlarda yarınki güne güven kayboluyordu.

Ben, nasıl diyelim, uzağı gören insanlardan-
dım. Benim işim, görevim ilçe parti  komitesiyle 
ilgiliydi. Böyle durumlar artı k sıradanlaşmıştı . 
İnsanlar canavar gibi burun buruna yatı yorlardı, 
hiç kimse birbirine güvenmiyordu. Bir de gör-
dün, ift iraya uğradın, yarınki gün seni de ses-
sizce aradan götürdüler. O zaman ilçe yöneti m 
dairesine ırkçı Taşnak Ermenilerin döküntüleri 
bin fı rıldakla dâhil olmuşlardı. Fırsatt an yararla-
narak, Ahıska Türklerinden inti kam alıyorlardı. 
Bir bahane bularak, “Sen sınırı geçip Türkiye’ye 
gidiyorsun! Sen Türk casususun!” diye hapse 
atı yorlardı. Ermeni milliyetçilerinin 1944 yılında 
Adigön, Espince, Ahıska Meshet Türklerini sür-
gün etti  rmeleri buna tanıktı r.34
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Yeni Kent  gazetesi redaksiyonu

1937 yılına henüz girmişti k. Ülkede durum 
tamamıyla değişmişti . Hala Tifl is’te gazeteciler 
kursunda okuduğum zaman Trotski-Zinovyevle-
rin34 aks-inkılap eylemleri hakkında gazetelerde, 
basının her alanında tebligat işlerini güçlendir-
mişlerdi. Bizim gazeteciler kursunda Rus dili öğ-
retmeni nutkun gelişimi hususunda Trotski’nin 
geniş ve büyük nutka sahip olduğunu örnek gös-
termişti . O Rusça öğretmeni ertesi gün yok oldu! 
Ülkede durum büsbütün değişmişti . Birçok ileri 
gelenlerin işten alınması, hapse atı lması, sürgün 
edilmesi haddi aşmıştı .

Ben kursu biti rdim, Adigön’e gitti  m. Kendi 
işimle meşguldüm. İlçede de halk arasında gizli 
konuşmalar gidiyordu. İnsanlar birbirinden çe-
kiniyordu. Tifl is’te birçok görevli, halk düşmeni 
denilerek hapse atı lıyordu. Haber geldi, yüksek 
mahkeme kurul başkanı Hüseyinkulu Şaban(ov) 
gece vakti  evinden götürüldü. Güney Kafk as Köy 
Tarım İşleri İdaresi Reisi Elibala Şirvan(ski) hapis 
edildi, Hasan Sebri Abdullazade gibi temiz Lenin-
ci komünisti  kim tanımıyordu? Âlicenap, Mark-
sizm-Leninizm ilmini iyi bilen, namusla, vicdanla 
kendi işinin üstesinden gelen asil komünist va-
tandaş boş yere kurban oldu! Kimleri hatı rlata-
lım, Memmed Ceferli (Espince İlçe İcra Komite-
si Başkanı), onun eşi Tamara Ceferli, Gürcüstan 
Yüksek Mahkemesi Kurul Üyesi Esker Memme-
delizade (Bakü Demir Yolu Siyasi Şube Reisi), Eli-
han Hüseyin(ov) (Adigön İlçe İcra Komitesi Baş-
kanı), Zahid Zeynal(ov), Yeni Kent gazetesi editö-
rü Rızakulu Necef(ov), Lüksemburg (Bolnis) İlçe 
Parti  Komitesi Birinci Sekreteri Abdül Eyyub(ov), 

 

Aslanov Musa, Süsen ve İsa kardeşler, vatan ziyareti , 1977.

yine bu ilçenin ikinci sekreteri Eziz Eziz(ov), İlçe 
İcra Komitesi Başkanı Vahid Eli(yev) (birkaç yıl 
hapiste kaldıktan sonra beraat etti  ), Bolnis ilçe 
savcısı Memi Celil(ov), Espince ilçe savcısı İbra-
him Acal(ov), Espince ilçe gazetesi editörü Vasıf 
Beyazıtlı, bunlar gibi yüzlerce aydın ve suçsuz 
yöneti cileri hapsederek sürgüne gönderdiler, 
kurşuna dizdiler veya idam etti  ler. Bunların hepsi 
Stalinizmin kurbanlarıydı.

Ali Salih Salah(ov) benim yakın dostlarımdan 
biriydi. O, geçici olarak Adigön İlçe Eğiti m Şube-
sinde müfetti  ş olarak çalıştı . Onun kardeşi Mecid 
Seyid(ov) Yeni Kent (sonra Sovet Gürcüstanı35) ga-
zetesinin editörü olarak çalıştı . Ali Salih’i Tifl is’e 
davet etti  ler. Bir zaman sonra Gürcüstan Eğiti m 
Bakanlığı, Ali Salih’i Gıyabi Öğretmenler Ensti -
tüsüne direktör olarak tayin etti  . Ben Adigön’de 
olmama rağmen, Tifl is’le ilişkiyi kesmiyordum. 
Adigön’de durum gitti  kçe gerginleşiyordu. İlçe 
Savcısı Mehdi Cahangir(ov) işten çıkarıldı. Rıza 
Şahveled(ov) Eğiti m Şubesi Müdürü görevinden 
alındı, ilçe gazetesinin editör yardımcısı olarak 
tayin edildi. Onun yerine Bağır Ardahanlı İlçe 
Eğiti m Şubesi Müdürlüğüne atandı.

Adigön’de havanın gitti  kçe bozulduğunu 
gördüm. Ali Salih’e bir dostluk mektubu yazdım. 
İlçede olan değişikliklerden haber verdim. Üstü 
örtülü yazdım ki, günde birkaç kişiyi “isti rahata” 
gönderiyorlar! Ben gencim, benim geleceğim 
var, ben yaşamalıyım, vatana gerekli insanım. 
Mecid muallimle konuş, bana redaksiyonda bir 
görev versin. Kendin beni tanıyorsun, sorumlu-
luk hisseden birisiyim. 

Mektubu yazdım, yolladım. İlçede du-
rum daha da gerginleşiyordu. On, on beş 
gün geçmişti , Seyid(ov)’un imzasıyla bir 
telgraf aldım. Telgraft a şöyle deniliyordu: 
“Redaksiyon sizi daimi işe davet ediyor.” 
Tarih 2 Mart 1937’yi gösteriyordu. Telgraf 
elimde Rıza muallimin yanına gitti  m. O, 
telgrafı  okudu ve beni kutladı. O bana tav-
siyede bulundu: Hak hesabını kes, acele et, 
bir iki güne kadar gitmelisin.

18 Mart günü Rıza muallim ve yakın dostlar 
başarılar dileyerek beni Tifl is’e uğurladılar…

Bizim AHISKA
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1  Ahıska bölgesi, Ahıska Türklerinin ata yurdudur. Ahıska Türkleri sözü buradan 
gelir. Osmanlı idaresinde Çıldır Eyaletinin merkeziydi, Ahıska Paşalığı olarak 
bilinirdi. 1929 Edirne Anlaşması’yla Rusya imparatorluğuna katılmış, 1840’ta 
Ahalsihe kazası oluşturulmuştu. Günümüzde Ahıska veya Ahalsixe Gürcüstan›ın 
güneybatısında, Türkiye’nin Ardahan ilinin Posof ilçesine sınır teşkil eden dağ-
lık bir arazidir. Ahıska Türkleri, Gürcüstan’a bağlı Ahıska (Ahalsıh), Adıgün 
(Adigön), Espince (Aspindza), Ahılkelek (Ağkale), Hocabey (Bogdanovka-
Ninosminda) ilçelerindeki 220 köyde yaşamaktaydılar. 1944’te buradan Türkler 
tamamıyla sürgün edildiler.

2  Borçalı mehalı, hanlık, sultanlık, kaza vb. adlarla yönetim birimlerinin tarihî adı, 
ayrıca, günümüz Marneul (Sarvan), Bolnis (Bolus), Kardaban (Karayazı), Zalka 
(Barmaksız), Tetricğaro (Akbulak), Karaçop, Mühren içelerini kapsayan bölge-
nin genel adıdır. Gürcüstan’ın güneydoğusunda, Azerbaycan’la sınır teşkil eden 
ovalı dağlı bir arazidir. Şimdiki Marneuli şehri 1944 yılına kadar Borçalı adını 
taşıyordu. 1930’lu yıllara kadar buradan on binlerle Türk Osmanlı’ya göçe zor-
lanmıştılar. Günümüzde Borçalı ilinde yaklaşık 500 bin Azeri-Karapapak Türkü 
yaşamaktadır.

3  Ahıska ve Borçalı bölgelerinde yaşayan Türkler, 1940’lı yıllara kadar Türk, Azeri 
ayrımı yapılmaksızın Türk olarak adlandırılmış, kimlik cüzdanlarındaki milliyet 
hanesine de Türk yazılmıştı. Türk gazetesi, Türk tiyatrosu, Türk okulu deyimleri 
kullanılmıştı.

4  Adigön, Ahıska bölgesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir ilçedir. Türkiye 
sınırındadır. Adı Türkçe Adigön/Adıgün, Gürcüce Adigeni olarak geçer. 
Abastümen, Adigön, Afiyet, Aralı, Beynara, Bolacur, Cahan, Cecla, Cela, Cır, 
Çıxel, Çorçan, Çurkota, Dercel, Emher, Entel, Feraha, Gortuban, Gömerli, 
Görgul, Xevaşen, Xona, Horsam, Horcoşan, Hosyet, Hur, İcaret, Kakkı, Kanaret, 
Karatümen, Katsaral, Kenövan, Kıkıb, Kikinet, Kükünür, Kurutoh, Kürce, 
Lelövan, Marel, Mılaşe, Moxe, Nakurdev, Namınavur, Pulat, Rabat, Sabzara, 
Sağrze, Sairime, Samhur, Sıhıs, Smada, Şoğa, Şörayel, Teyhis, Tutaçur, Unca, 
Varxan, Zanav, Zarızma, Zazalı, Zeduban vb. köylerinde toplu şekilde Türkler 
(70’ten fazla köyde yaklaşık 6700 aile, 70 binden fazla kişi) yaşamaktaydı. 
Türkler 1944’te buradan Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan bozkırlarına sürgün 
edildiler. Onların bir kısmına 1958’de Azerbaycan kucak açtı. Azerbaycan’ın 
Saatli ilçesinde Adigön köyü, Adigön tarımcılığı, Adıgün folklor ekibi vardır.

5 Yeni Kent (yeni köy) ülke gazetesi statüsünde 1927-1939 yıllarında Tiflis’te Türk-
çe yayımlanmıştı.

6  Rıza Şahveled (1909-1984) gazeteci ve yazar olarak bilinir. Adigön İlçe Eğitim 
Müdürü görevini üstlenmişti. “Sona” oyunu Adigön tiyatrosunda gösterilmişti.

7  Ahıska ilçesi Ahıska bölgesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerden 
biridir. Türkiye sınırındadır. Adı Türkçe Ahıska, Gürcüce Ahalsihe (yeni kale) 
şeklinde geçer. Abadev, Ağara, Ahıldaba, Anda, Anı, Ercan, Azgur, Boğa, Cağıs-
man, Cığaltbila, Cığaltümen, Ciniz, Cinuban, Culğa, Çaçarak, Çala, Çaral, Ça-
rem, Çında, Çıra, Çokta, Ferse, Görgicminde, Gurgel, Gürel, Hak, Heyot, Hıran, 
Horpola, Horral, Horsep, Höker, Ilıdağ, İlyacminde, İncigöl, Kantıyet, Kıbazze, 
Kısatıp, Koltahev, Konca, Koroma, Kürütmen, Mikelcminde, Minazze, Mugaret, 
Odunda, Sağunet, Sazel, Sıhlıs, Sıryon, Sivri, Sohdev, Şurdo, Tatanıs, Temlala, 
Tibet, Tiribo, Tisel, Topa, Uravel, Vale, Vaşlob, Yengiköy, Zeban, Zıkale, Zır, Zi-
lan, vb. köylerde toplu şekilde Türkler (70’ten fazla köyde 40 binden fazla nüfus) 
yaşamaktaydı.

8  Espince ilçesi Türklerin yaşadığı ilçelerden biridir. Türkiye sınırındadır. Adı 
Türkçe Espince veya Esmince, Gürcüce Aspindza geçer. Acığıt, Ağara, Ahaşen, 
Alanca, Alca, Ardak, Bazarhana, Biye, Buzmaret, Cobaret, Cunda, Çulda, Dama-
la, Denet, Erkut, Espince, Gabet, Gülsünde, Hırtız, Hızabara, İdumala, İndusa, 
Kamze, Karzamet, Kirşe, Kılde, Kokiye, Koyundere, Kunca, Kurbağalı, Lebis, 
Meleşe, Miraşhana, Nicgor, Niyala, Orgora, Oşora, Ota, Panaket, Perikale, Pö-
ket, Rustav, Sağudabel, Sarı, Şaloşet, Taşlıkışla, Tazeköy, Tolerta, Toloş, Toras, 
Tümük, Üzgüde, Van, Vargav, Varhan, Varnet, Verziyye, Zevvel, Zurzel vb. 
köylerde toplu şekilde Türkler (65 köyde yaklaşık 35 bin nüfus) yaşamaktaydı.

9  Kolhoz (kolxoz) kolektif tarımcılık, sovhoz (sovxoz) Sovyet tarımcılığı deyim-
lerinin kısaltılmış biçimleridir. Seyyar gezgin anlamındadır. Adigön kolhoz-sov-
hoz Türk tiyatrosu 1934-1936 yıllarında faaliyet göstermişti; köylere turnelere 
çıkmıştı. Oyun repertuarında dünya dramaturgisinden Hamlet, Otello, Kaçaklar, 
Osmanlı dramaturgisinden Hint Kızı (Abdülhak Hamit), Azerbaycan dramatur-
gisinden Hacı Kara (M. F. Ahundzade), Şeyh Senan (H. Cavid), Almaz, Sevil, 
Yaşar, Od Gelini (C. Cabbarlı), Sona (R. Şahveled), Keyif İçinde (B. Talıblı) 
vb. eserler yer almıştı. Tiyatroda Tiflis’ten gelmiş oyuncuların yanı sıra, Ahıska 
Türklerinden Ömer Mamah(ov), Ramiz Kaplan(ov) da roller üstlenmiştiler.

10  İbrahim Hüseyinzade İsfahanlı (1897-1967) Tiflis Türk Tiyatrosu’nun oyuncusu 
ve yönetmeni olmuştu. 1932’de “Gürcüstan Halk Artisti” (devlet sanatçısı) unva-
nını almıştı. Adigön’de tiyatroyu da o kurmuştu.

11  Aslen Tiflisli olan öğretmenler ve tiyatro oyuncuları Şekernuş ve kardeşi Bağır 
Ardahanlı’ soyadını taşımışlardı..

12 Tiflis Türk tiyatrosunun oyuncuları olmuşlar, Adıgün tiyatrosunun kadrosunu da 
onlar oluşturmuşlardı.

13 “Kızıl Rençper” Adigön ilçe gazetesi olarak 1933-1935 yıllarında Türkçe yayım-
lanmıştı.

14 “Adıgün Kolhozcusu” ilçe gazetesi olarak 1936-1939 yıllarında Türkçe yayım 
lanmıştı. Ayrıca, Ahıska ilçesinde Komünist (1930-1938), Kızıl Bayrak (1938), 
Espince ilçesinde Bağban (1933-1939), Sosyalizm Kendi (1940) gazeteleri de 
çıkıyordu.

15 Eziz Şerif (1895-1989) edebi eleştirici, tercümeci olarak bilinir. Moskova Üni-
versitesinde profesör unvanını kazanmıştı. Gazetecilik, yayımcılık faaliyetleri 
daha fazla Tiflis’te geçmişti.

16 İsmail Hesenzade Hakkı (1884-1938) Tiflisliydi, Tiflis Türk tiyatrosunda oyun-
culuk, matbaalarda mürettiplik yapmıştı, Molla Nesreddin dergisinde edebi ter-
cümelerini, makalelerini, şiirlerini yayınlatmıştı, Şark adlı taş basmahane (yayın 
evi) kurmuştu.

17 Ehmed Salahlı Tiflis Türk tiyatrosunun oyuncusu olmuştu.
18 Eziz Şerif’in Atam ve Men (Babam ve Ben) belgesel hatıraları “Geçmiş Gün-

lerden” dizisinden 614 sayfa boyutunda yayımlanmıştır (Yazıcı yayınları, Bakü 
1983).

19  Muştaki (Arapça: şevklı) okuuduğunuz hatıraların yazarının şairlik mahlâsıdır.
20 Molla Nesreddin (مال نصر الدين) dergisi 1906-1918 yıllarında Tiflis’te, 1921’de 

Tebriz’de, 1922-1931 yıllarında Bakü’de yayımını sürdürmüştü, Türkiye’de de 
yayılmıştı. Yöneticilerinden biri Ahıskalı Ömer Faik Numanzade’ydi.

21 Ömer Faik Numanzade (1872-1941) Ahıska’nın Azgur köyü yakınında küçük 
bir köyde (Agara) doğmuştu. İstanbul’da Fatih medreselerinde, Darüşşafaka Li-
sesinde okumuştu. Tiflis’te, Azerbaycan’ın Nuha, Şamahı kasabalarında, Gence 
şehrinde öğretmenlik yapmıştı, Tiflis’te Şark-i Rus gazetesinin, Molla Nesreddin 
dergisinin yayımında önemli rol oynamıştı, Azgur’da okul açmıştı, Tiflis’te gö-
revlerde bulunmuştu. Gazeteciliğinin yanında şiirler, hikâyeler de yazmıştı. 20. 
yüzyıl başlarında Tiflis’te yatılı okulda Eziz Şerif’in Türk dili öğretmeni olmuş-
tu.

22 Mirze Feteli Ahundzade (1812-1877) daha çok tiyatro yazarı olarak blinir, öm
23  Mirze Elekber Sabir (1862-1911) daha çok mizah şairi olarak bilinir.
24 Celil Memmedkuluzade (1869-1932) daha çok Molla Nesreddin dergisinin ya-

yımcısı olarak bilinir.
25 Ali Cedit (Eli Sultanzade) (1900-1950) Borçalı’da okul müdürü, Adigön’de, 

Tiflis’te çeşitli görevlerde çalışmıştı.
26 Yeni Kent (yeni köy) gazetesi 1927-1939 yıllarında Tiflis’te Türkçe                                       

yayımlanmıştı.
27 Dan Yıldızı dergisi 1926-1931 yıllarında Tiflis’te Türkçe okul öğrencileri için 

yayımlanmıştı.
28 Kızıl Şafak dergisi 1926-1930 yıllarında Tiflis’te Türkçe küçük çocuklar için 

yayımlanmıştı.
29  Hartiya (хартия) toplumsal-siyasal açıdan önemli olan belgeler böyle adlandırıl-

mıştı.
30  Bediîye irticalen söylenen şiir türüdür.
31 Sali Süleyman halk “zor hana” (güreş) pehlivanı olmuştu.
32  Şiir tiyatro yazarı Cefer Cabbarlı’nın (1897-1934) vefatının ikinci yıl dönümüyle 

ilgili yazılmıştı.
33  İosif Stalin (1878-1953) Sovyet devlet adamı; 31 yıl Sovyet Birliği’ni yönetmiş-

ti. 1937 baskıları, ayrıca Ahıska Türklerinin sürgünü onun adıyla ilgilidir.
34  Ahıska Türklerinin 1944 yılı kışında ata yurtlarından toplu şekilde yaklaşık 220 

köyden 20 bin aile, 120 bin kişi olarak Türkistan (Orta Asya) bozkırlarına sürgün 
olunmaları ön görülür.

35  Lev Trotski, Grigori Zinovyev Sovyet Birliği siyasetçilerinden olmuş ve Stalin’e 
muhalefet etmişlerdi.

36 Sovet Gürcüstan’ı gazetesi 1940-1956, 1960-1991yıllarında ülke gazetesi statü 
sünde Tiflis’te Azeri Türkçesinde yayımlanmıştı. Günümüzde Gürcüstan adıyla 
yayımlanmaktadır.

Dipnotlar
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