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Sürgündeki Ahıska toplumu hep 
ağıt, gözyaşı ve matemle anılmakta ve 
hatırlanmaktadır. Bu topluluğa başka 
açılardan da bakılması gerektiğini dü-
şünüyorum. Bu yazıda, sürgündeki 
Ahıskalılar üzerine kendi gözlemlerimi 
ortaya koyarken, kendi kimliklerini ge-
liştirme konusunda grup üyelerini diri 
tutan ve mücadeleci kılan bazı vasıflar 
üzerinde durmak istiyorum.

Ahıskalıların kendi kimliklerini ko-
ruma başarısı göstermelerinde birbi-
riyle ilişkili birçok faktörün varlığından 
söz edilebilir. Bunlar arasında ilk baş-
ta, sürgün edildikleri coğrafyada Ahıs-
ka topluluklarının örgütlenme biçimi 
ve üretim tarzı sayılabilir. İkincisi, grup 
üyelerinin bulundukları çoğu yerde sözlü kültür ge-
leneğini devam ettirmiş olmaları söylenebilir. Üçün-
cü önemli unsur olarak karizmatik kanaat önderleri 
zikredilebilir.

Sosyologlar ve antropologlar, toplumları, kültürel 
mirasını kuşaklar arasında aktarma şekline baka-
rak, sözlü ve yazılı kültür geleneği kategorisi içinde 
değerlendirmişlerdir. Bu, herhangi bir topluma veya 
topluluğa ait maddî mirasın ve değerler manzume-
sinin bütününün sözlü olarak aktarıldığı anlamına 
gelmez. 

Sürgündeki Ahıska topluluklarında da genelde 
sözlü kültür geleneğinin baskın olduğu iddia edile-
bilir. Topluluğa ait, onun hayat karakteristiğini mey-
dana getiren, üyelerine kimlik bilinci aşılayan, dinî-
kültürel, tarihî değer ve ideallerin, örf ve an’anelerin, 
etik-ahlakî öğelerin sözel yolla büyükler tarafından 
sonraki kuşaklara aktarılması demektir. Ahıskalılar 
arasında, ana dil öğretimi ve eğitiminin de aile or-
tamında ve sosyal hayatta bu yolla gerçekleştirildiği 
söylenebilir.

Ahıskalı kimliği, sürgün öncesin-
de, Ahıska topraklarında uzun bir dö-
nemde, iklim, coğrafya, insan ilişkile-
ri ve tarihten gelen birikimle kazanıl-
mıştır. Bu kimliğin az çok birbirinden 
farklı ya da benzer prototipleri, 1944 
yılında ansızın gelen sürgün emriyle, 
imamesiz kalan tespih taneleri gibi, 
Orta Asya halkları arasına dağıldıktan 
sonra, Sovyet sisteminin olağanüstü 
çabasına rağmen, grup üyeleri tara-
fından yaşatılabilmiştir. Bunda, Ahıs-
ka toplulukları arasında sözlü kültür 
geleneğinin önemi büyüktür. Yaşa-
dıkları coğrafyada grup üyelerinin 
Ahıskalı kimliğini muhafaza etmede 

en önemli araçlardan biri, sözlü kültür geleneğinin 
ortaya çıkarmış olduğu karizmatik kanaat önderleri-
nin varlığı olmuştur, denilebilir.

Sözlü kültür, güçlü bir hafıza ve ezber yeteneğini, 
anlatma ve hikâye etme becerisini zorunlu kılmak-
tadır. Bazı şahıslar, bütün bir toplumsal panoramayı, 
zaman ve mekân çerçevesinde, bir fotoğraf makine-
si gibi ayrıntı sayılabilecek bütün yönleriyle hafızası-
na almış, tarihî veri niteliğindeki bütün malûmatı, 
hassas cihazlar gibi kaydetmişlerdir. Bütün bunlar 
kuşaklar arasında aktarıla gelmiştir. Hafıza yeteneği 
ve anlatma kabiliyeti olanlar, sürgün edildikleri coğ-
rafyada grup üyeleri arasında karizmatik kanaat ön-
deri olarak kabul görmüşlerdir.

Azerbaycan’dan başlayarak Orta Asya’daki Türk 
toplulukları ile Sovyetler Birliği’ni oluşturan diğer et-
nik kombinezon arasına küçük gruplar hâlinde ser-
piştirilmiş bulunan Ahıskalılar, 1950’li yılların ikinci 
yarısından sonra daha önceki katı kontrol, sınırla-
ma ve kuralların giderek esnekleştirilmesiyle, yer 
değiştirme, birbirleriyle haberleşme, aile ve akraba 
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birleştirmeleriyle daha büyük gruplar hâlinde bir 
arada yaşama imkânı bulmuşlardır.

Gerek ilk sürgün yıllarında ve gerekse eski sert 
kuralların esnetildiği 1960’lı yıllardan itibaren, söz-
lü gelenekten gelen anlatıcılar ve karizmatik kana-
at önderleri, Ahıskalılar arasında moral değerlerin 
kuşaklar arasında aktarılmasında ve grup kimliğinin 
muhafazasında önemli bir fonksiyon üstlenmişlerdir.

1960’lı yılların başından itibaren Sovyet siste-
mine nüfuz ederek kendi bölgelerinde idarî-sosyal 
görev almaya başlamasıyla birlikte, grup üyelerinin 
yer değiştirme, modern seküler eğitim alma oranı, 
tarım ve hayvancılık sektörü dışında meslek edin-
melerine daha bir hoş görüyle bakılmıştır. Karizma-
tik kanaat önderleri, bütün bu tür uygulamada yerel 
Sovyetle halk arasında aracı konumunda olmuştur. 
Bir taraftan bakıldığında, ki bu sistem merkezindeki 
bakıştır, halkın sisteme entegrasyonu söz konusu 
iken, diğer taraftan bakıldığında ise sistem dışında 
kalmış, ötekileştirilmiş, nüfus, dil ve kültür bakımın-
dan bir azınlık olan Ahıskalıların sistem içinde yer 
alarak daha iyi bir statüye kavuşturulmaları için kal-
dıraç rolü üstlenilmiş olmaktadır.

Karizmatik kanaat önderleri ve sözlü geleneğin 
aktif anlatıcıları, 1960’lardan itibaren başlayan ikin-
ci dönemde, grubun üzerinde denetim ve kontrol 
görevi üstlenirken aynı zamanda üyeler arasında 
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarak, 
grup kimliğinin muhafaza edilmesinde etkin bir ko-
numda olmuşlardır. Bu bakımdan öncülük yapmış-
lardır.

Bunlardan bazıları, zamanla grup için-
de sivrilmeyi başarmıştır. Birkaçı yaşa-
dıkları savhoz ve kolhozlarda idarî görev 
almış, grup üyeleriyle Sovyet sisteminin 
yerel temsilcisi olan çoğu Slav kökenli 
yerel yöneticiler arasında mediatör/aracı 
rolünü üstlenmiştir. Böylece, bunlar, hem 
toplum nazarında kendi liderliklerini ve 
karizmalarını perçinlemiş oluyorlar hem 
de grubun sistemle olan ilişkisini, üyelerin 
entegrasyonunu sağlamış oluyorlardı. Bu, 
aynı zamanda, grubun üretim araçların-
dan daha fazla yararlanmasına, kolhoz ve 
savhozlarda elde edilen ürünlerden ya da 
artık değerden beklenilen paydan daha 
fazlasını elde etmesine imkân veriyordu.

2003 yılında araştırma yaptığım 
Kazakistan’ın Almatı ve Çimkent bölge-
sinde Ahıskalılar arasında karizmatik ka-
naat önderi ve sözlü kültür geleneğinden 
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olan anlatıcılardan birkaçıyla karşılaştım. Kendile-
riyle yaptığım uzun görüşmeler sonunda bu şahıs-
ların içinde yaşadıkları gruplar üzerinde belirleyici 
oldukları açıkça tebarüz etmiş durumdaydı.

Daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ahıska 
toplumu, karizmatik kanaat önderlerin rehberliğinde 
hizmet sektöründe ve beyaz yakalı denilen meslek-
ler grubunda çok sayıda eleman yetiştirmiştir. 

Almatı’ya yakın on bin nüfuslu bir beldedeki 
kolhozda idarî görev üstlenen bir Ahıskalı olan Ali 
Paşa Veyseloğlu, ziraî üretimden elde edilen artık 
değerden yakın çevresinin faydalanmasına zemin 
hazırlamış, akrabasından pek çok kişinin diş heki-
mi, doktor, hakim, öğretmen ve benzeri meslekler-
de yetişmesi için önayak olmuştur.

Kazakistan’da, karizmatik kanaat önderleri saye-
sinde gelişmiş olan beşerî sermayeye dayalı olarak, 
özellikle Almatı bölgesinde birçok Ahıskalı, Sovyet-
ler Birliği’nin dağılmasından sonra, yeni iş imkânı 
potansiyeli edinmişlerdir. Grup üyeleri arasında bazı 
girişimciler ortaya çıkmış, yetişmiş insan gücünden 
de istifade ederek, ekonomik potansiyeli realize 
etme imkânı bulmuştur. Son dönemde bir kaçı ser-
maye birikimlerini geliştirmek üzere büyük bir çaba 
göstermektedir. Bunlar Ahıska toplumu için gelecek 
vaad eden prototip girişimcilerdir. 

Özlüce ifade etmek gerekirse, Ahıskalıların kim-
liğinin korunmasında ve geliştirilmesinde, yakın za-
manda ve orta vadede sermaye sahibi karizmatik 
kanaat önderlerinin sayısal artışı çok fazla önem arz 
etmektedir, diyebiliriz ●
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