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Yeryüzünün en cefakeş en başı 
belâlı halklarından biri, belki de bi-
rincisi Ahıska Türkleridir. İş öyle bir 
yere geldi ki, onların başına geti-
rilen bunca belâ azmış gibi şimdi 
de millî mensubiyetleri hakkında 
muhtelif cahilane mülâhazalar or-
taya atılıyor. Hatta dilini ve denene 
değişmeye kadar akılsız ve cahil 
teklifler ediliyor. (Bkz. Litereturna-

ya Gruziya dergisi, 1988, Nr. 8).

Türklerin bazılarının Gürcü soya-
dı taşımasına gelince, soyadı millî 
mensubiyetin yegâne ölçüsü değil-
dir. Rus soyadı taşıyan çok Gürcü 
(Sisianov, Mouravov, Andronikov) 
vardır ki onların Gürcü olduğunu 
hiç kimse inkâr etmiyor. İkincisi, o 
zaman Gürcü soyadı taşıyan Türk-
ler buna ciddî önem vermiyorlardı. Gürcü soyadı 
taşıyan mollalar da vardır. Ömer Faik yazıyor ki, 
Türklerin yaşadığı yerlerde suretle olursa olsun 
yüreklerden Türklük duygusunu, ağızlardan Türk 
dilini çıkarmak meyli, bir vakit çok güçlenmiştir. 
Hatta Türk olan Alioğlu’nu mecburen Alidze yaz-
mak Türk soyadlarını bu şekilde değişmek siya-
seti ortaya çıkmıştır. (Açık Söz gazetesi, 18 Ocak 

1917) Lâkin onlar, kalben de ruhen de Türklü-
ğünde kalmışlar ve şimdi de kalıyorlar.

Mehmed Emin Resulzade’nin dediği gibi Türk 
halklarının en gaddar ve kuduz düşmanı Stalin ve 
onun Beriya gibi cellâtları, bu halkı tamamen ata 
yurtlarından sürdükten  ve bunun üzerinden 45 
sene geçtikten sonra bu halk yeni adla anılmaya 
başlandı: Meshet Türkleri! Yani Gürcistan’ın Mes-
hetya bölgesinden Orta Asya’ya sürülmüş Türk-
ler. İyi ki bu ad verildi! Bu halkın yeri yurdu itiraf 
edilmiş oldu!  Yoksa şimdiye kadar ülkenin yarı-
sına serpilmiş bu cefakeş halka son yüz yılda ne 
anayurtlarında ne de yeni sürgün yerlerinde insan 
gibi hür yaşamak kısmet olmamıştır. Son yetmiş 
yılda onlar adeta şeytan tuzağına düşmüşlerdir.

Ahıska Türkleri Kafkas’ta yaşarken asırlar boyu 

kendilerini Gürcistanlı olarak gör-
müşlerdir. En çok da Azerbaycan’la 
ünsiyet kurmuşlardı. Tahsil yerleri 
Türkiye, faaliyet alanı da çoklukla 
Azerbaycan’dı. 

Bu sevgi bağı onların önde gelen 
aydınlarında açıkça görülüyordu. 
Şimdi Meshet Türkleri olarak adlan-
dırdığımız kardeşlerimizin o zaman 
öyle şöhretli babaları vardı ki onlar 
bizim maarif ve medeniyetimizin 
ilim ve ince sanatımızın inkişâfında 
çok önemli rol oynamışlar. Sa-
dece şunu söylemek yeterlidir ki, 
bütün Azerbaycan’da yeni tip ilk 
modern (usul-i cedîde) mektebini 
geçen asrın 90. yıllarında Şeki’de 
ve Şamahı’da Muhammed Hafız 
Efendi Şeyhzade ile onun Ahıskalı 

hemşehrisi meşhur Molla Nasreddinci Faik Efen-
di Numanzade açmıştır. Onların her ikisi, eğer 
öyle demek gerekiyorsa Meshet Türklerindendi! 
Azerbaycan’da kız mektebinin açılması da onların 
faaliyetleri arasındadır. 1898 yılında Tercüman 

gazetesi yazıyordu ki, “Şamahı’da Şeyhzadenin 
karısı ve kızı tarafından idare olunan bir kız mek-
tebi açılmıştır.”

Kısa zaman sonra Hafız Efendinin kızı, Şefi-
ka Hanım Bakü’ye, Hacı Zeynel Abidin Tagıyev’in 
açtığı ilk kız mektebine davet olunduğundan 
Şamahı’daki kız mektebi ile Gevher Hanım meş-
gul olmaya başlamıştır. Büyük Şâir Sabir’in aşağı-
daki şiiri de bu münasebetle yazılmıştır: 

Mekteb-i nisvan lüzumu herkese mefhum olar

Şeyhzade açmaz ise hakerim Gevher açar. 

Şefika Hanım, muallimlikten başka hem de 
Azerbaycan’ın ilk kadın yazıcısıdır. Onun çok sayı-
da hikâyesi basılmıştır. Rus ve Azerbaycan dillerin-
de neşrolunan “İki Yetim” adlı eseri büyük rağbet 
görmüştür. Lâkin bu muallime hanımın en büyük 
yadigârı, meşhur cerrah Fuat Efediyev (Dört nu-
maralı Bakü şehir hastanesi onun adını taşıyor) ve 
istidatlı gazeteci-tercümeci Âdil Efendiyev’dir. Biz 
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bunlara Ahmet Pepinov’u, Alaeddin Efendiyev’i 
ve diğerlerini de ilâve edebiliriz. Bunlarsız Azer-
baycan halkının mücadele tarihi eksik kalır. Onları 
yetiştiren Ahıska Türkleridir. Onlar, hiçbir zaman, 
kendileriyle Azerbaycan Türklerini ayrı görmemiş-
lerdir. Her ikisinin hürriyeti yolunda mücadele et-
miş, bu işe ömür sarf etmişlerdir. 

Peki, biz onlar için ne yapmışız? Aslında hiç-
bir şey! Ahıska Türkleri, birçok defa gözümüzün 
önünde yalnız bırakılmışlardır. Ama biz susmuşuz, 
çıt çıkarmamışız. Yalnızlık ise faciadır. Bunun acı-
sını da, faciasını da son iki yılda gördük ve tattık. 
Şair Bahtiyar Vahapzade’nin dediği gibi:

“Yaprağı tez solar tek ağacında,

Arkası yoktursa niye solmasın?

Meşeler sultanı, meşeler şahı 

Aslanın özü de yalgız olmasın.”

Bu halk, yalnızlığın acısını en çok Birinci Dün-
ya Savaşı yıllarında hissetti. Rus ordusunun Hris-
tiyan taassupçuluğuna güvenen Ermeni canileri, 
yerli hainlerle birlikte onları vahşicesine kırdı ve 
onların millî şerefini rencide ettiler. Bütün halkı 
topyekûn yok edip hayat sahnesinden çıkarmaya 
çalıştılar. Onların habis niyetini, alçakça plânlarını 
Sovyet devrindeki babaları devam ettirdiler. Son 
derece hümanist ve çalışkan olan bu insanlar, 
akla sığmaz vahşiliğin kurbanı oldular. Azgınlık 
aldı başını gitti, kimse dur diyemedi. 

Kars, Ardahan ve başka yerlerde ahali kılıçtan 
geçirilmiş, bazı köy ve kasabalarda bütün çocuk-
lar ve yaşlılar vahşicesine kırılmış, küçük yaştaki 
çocukların az bir kısmı kaçıp etrafa dağılmıştır. O 
zaman bu çocukların toplanıp yetimler evinde ter-
biye olunması veya ayrı ayrı ailelere paylaştırılma-
sı hakkında çok konuşuldu. 

Ömer Fak yürek ağrısı ve gözyaşları içerisinde 
yazıyordu: “Ey hamiyetli Bakülüler! Ey Genceli-

ler! Ağdaşlılar, Şamahılılar, Şekililer! Yüzümü size 

tutup yalvarıyorum. Her biriniz on, on iki çocuk 

götürüp bakınız. Bir düşününüz, sizin kucağınıza 

can atan yavrular kimlerdir? Evi, eşiği viran ol-

muş, anası babası boğazlanmış, on bir, o n iki ya-

şında bacısı aylarla canavarların elinde kala kala 

delirip telef olmuş, bütün akrabaları yok edilmiş, 

yarı canı kalmış öz millet yavrularımızdır.” (Yeni 

İkbal, 3 Haziran 1915).

Sınır bölgelerindeki Türklerin vahşicesine kırgını 
yıllarca devam etmiş ve akla sığmaz şekil almıştır. 
Ahmet Cevdet Pepinov yazıyordu: “Anadolu’dan 

ölüm sedaları geliyor! Anadolu’dan sabi sübyanın 

âh naleleri, kadınların iniltileri işitiliyor. Irz yok, na-

mus yok! Balta-demirle, tüfek süngüsüyle, taşla 

kayayla, kurşunlarla kırıyorlar. Canım insan değil 

mi bunlar?” (Açık Söz 20 Ağustos 1917).

Mesele şuradadır ki, bunlar da insan idiler ama 
ne o zaman ne de şimdi, ne Çarlık şartlarında ne 
de Sosyalizm devrinde onlara insanî muamele 
yapılmamıştır. Çar, az çok kendini küçük halkların 
koruyucusu gibi gösterse de Sosyalizm devrinde 
(Stalin devri) Ahıska Türklerinin bütün insanî hu-
kukları haksız yere çiğnenmiştir. Hükûmet onlara 
hükûmetlik etmedi, aksine onların canına kıydı! 
Bu uygulama şimdi de devam ediyor. Hatta ge-
çen yıl Fergana’da onların başına getirilen mu-
sibeti beşeriyet şimdiye kadar ne görmüş ne de 
işitmiştir. Sivil ahali öfkeli kalabalık tarafından diri 
diri yakılmıştır. Başları kesilip şişe geçirilmiş, evle-
ri ateşe verilmiş, onlar için asıl mahşer günü baş-
lamıştır. Bütün ömrünü zillet içerisinde geçirmiş 
olan bir ana, gazetecilere diyor ki: “Benim ço-

cuğumu, küçük oğlumu eşkıyalar yabaya geçirip 

havaya kaldırdılar! Kızlarımızı zorladılar, kesilen 

başları kargıya geçirdiler.” (Sovetskaya Rossiya 

gazetesi, 13 Temmuz 1989).

Nedense Ahıska Türklerinin bütün son asır 
boyu başına getirilen musibetler, tüyler ürperti-
ci facialardan ibarettir. Bu ne tılsımdır, anlamak 
mümkün değil.

Vatan muharebesinin alevleri yanarken, Ahıs-
ka Türklerinin başına yeni ateşler düştü! Kapılar 
kilitli, aileler başsız kaldı. Sadece onlardan cep-
helerde silâh altında vuruşan kırk bin kişi vardı. 
(Trud, 8 Eylül 1988).

Bunların çoğu cepheye gönüllü gitmişti. Yirmi 
beş bini savaş meydanında kaldı. Bir daha dön-
mediler. (İzvestiya, 9 Mayıs 1989)

Zaferle dönenler ise (Allah hiç kimseye böy-
le zafer nasip etmesin!) baba ocağına dönmek, 
sevinci paylaşmak yerine Orta Asya ve Kazakis-
tan çöllerine sürülmüş çoluk çocuğunu, ihtiyar 
ana babasının ardınca gitti. Bulunanı da oldu 
bulunmayanı da... Çünkü onların bir kısmı yolda 
telef olmuş, bir kısmı da alışamadıkları yeni iklim 
şartlarında kırılmıştı. Sadece on yedi bin çocuk 
ölmüştü. 

Bu topyekûn sürgün çoktan planlanmış olsa da 
habersiz ve aniden hayata geçirildi. Öyle ki 1944 
yılının kasım ayında kışın erken gelmesi bir yana 
hepsi yaklaşan zaferin sevincini tatmak aşkıyla 
yaşarken ve gözler yolda, kulaklar sesteyken… 
Hiç kimse yaklaşan felâketi aklına bile getirmiyor-
du. Bir de onlar gözlerini açtılar ki başlarının üs-
tünde silâhlı askerler dayanmıştır. Nunuş Feyzu-
lova yazıyor ki, “Gecenin yarısı eli silâhlı askerler 
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eve dolup bize, toplanmayı emretti.” (Molodyoj 

Azerbayjana gazetesi, 7 Ocak 1989).

O zaman şehirleri nazara almasak Ahıska Türk-
leri 220 köyde yaşıyordu. 

Bütün köyler derhal kuşatılmış, birkaç saat için-
de boşaltılmış, kadın çocuk (erkekler savaştaydı) 
ihtiyar kocalar hastanelerdeki yarı canlılar vagon-
lara doldurulup Sibirya’ya doğru yola çıkarıldı. Bu 
sözleri ben kasten paranteze aldım. Anlaşılıyor ki, 
babalarımız, öz çocuklarının yirminci asırda başı-
na getirilecek dehşeti akıllarına getirmediklerin-
den o dehşeti ifade edecek söz de icat etmemiş-
lerdir. Hayatta hiçbir şeyin yokluğunu çekmeyen 
insan, kendi evinin içinde hareket etmek için de 
bir hazırlık görür, ama aylarca yol gidecek bir hal-
kın en basit bir hazırlığı yoktu. Onlar nasıl olmuş 
da tamamen tükenmemişlerdir? Bak bu hayret 
edilecek bir husustur! Bu müthiş hadisenin şahidi 
olan ve bütün ömrü boyunca partisine, vatanına 
sadakatle hizmet eden Latifşah Barataşvili, yeni 
evlendiği genç Gürcü kızından zorla koparılarak 
sadece Türk olduğu için sürgün edilirken ilk top-
lanma yerlerini şöyle tasvir ediyor: “Bağlamalar 

üstünde oturmuş kadınlar, evinden ölü çıkmış in-

sanlar gibi ağlaşıyorlardı. Onlar sine dövüp saç 

yoluyorlardı. Ben meseleyi öğrenmek isteyince 

anlaşıldı ki onların çocukları ve konu komşularını 

götüren Studebekker kamyonu, Adigön’de Koblı-

yan Çayı’nı geçerken köprüden suya düşmüş ve 

gözlerinin önünde hepsi telef olmuştur.” 

Bu ilk toplanma yerinde sine döven kadınlar, 
ağlayacak günlerin ileride olduğunu tam olarak 
düşünemiyorlardı. İnsanın boğazında öfke yumağı 
düğümleniyor… Şimdiye kadar mukaddes olarak 
bildiğin her şeye lanet yağdırıyorsun. Yine o yazı-
yor ki: “Silâhlı bir subay yırtık pırtıklar içinde altı 
yaşında bir kız çocuğunun elinden tutmuş, bir bir 
vagonları geziyor ve ‘Bu çocuk yetimdir, babası 
cephededir. Anası ise bir hafta önce ölmüş. Hiç 
kimsesi yoktur. Onu da beraber götürün!’ diyordu. 
Subay da merhamete gelmiştir, ne etsin onda ne 
günah vardı ki. O da müthiş emri yerine getiren-
lerdendi. Böyle bir mahşer gününde değil ki bu 
yetim kızcağızın, hatta bütün Ahıska Türklerinin 
hiç kimsesi, hiçbir can yananı yoktu. (Şimdi de 
yoktur). Allah da onlardan yüz döndürmüştür. 
Otuz kırk kişinin doldurulduğu vagonlarda da on-
ların canını alıyordu.           

Yukarıda adını verdiğim Nunuş Feyzulova, ko-
casını cepheye gönderdikten sonra dört yavrusu-
nu tek başına büyütüyordu. Kısmet olmadı. Son 
menzile geldiğinde sadece bir oğlunu kurtarıp ge-

tirebilmişti. Böyleleri binlerceydi. O hiç olmazsa 
bir yavrusunu Azrail’den koruyabilmişti. 

Ölüm dehşetli değil. Ondan da dehşetlisini 
görmüştür bu halk. Vaktiyle ailece sürgün olun-
muş ve şimdi Bakü’de yaşayan dostlarımdan biri-
nin hatıralarını gözyaşı akıtmadan okumak müm-
kün değildir. Ona göre yok ki, onlar da çok eziyet 
çektiler. Zaten sürgün ölüm demektir. Sağ kaldın, 
kazançtır ama analarımızın bacılarımızın bizzat 
bizimkilerin Müslüman adet an’aneleriyle büyü-
müşlerin çektikleri azapları hiçbir insanî kalıba 
koymak olmuyor. İlahî! Beş ailenin yükünü, üs-
telik de otuza kadar adam doldurulmuş ve kapısı 
günde bir defa açılan bu vagonlarda bu tekerli 
kabirlerde neler çekmemişti bu kadınlar… 

Bu günahsız insanların günahkârları, ne o za-
man ne de şimdi hiç kimseden ve hiçbir şeyden 
utanmadılar ve şimdi de utanmıyorlar. 

Ahıska Türkleri 1944 yılı sonlarında kışın so-
ğuğunun kesip doğradığı bir zamanda sürgün yer-
lerine ulaştılar. Semerkant’tan Alma Ata’ya kadar 
serpildiler. Onlar için sıkıyönetim rejimi uygulan-
dı. Hükümet için düşman olarak görüldüler. Bir 
köyden diğer köye gitmeye, komşu ve akrabala-
rını görmeye, oğlunu kızını evlendirmeye özel izin 
alınması gerekiyordu. Bu da her zaman mümkün 
olmuyordu. Bu durum 1956 yılına kadar devam 
etti. Aynı zamanda Orta Asya’ya sürgün olunmuş 
Kafkas halkları kendi yurtlarına dönmüş olsa da 
Ahıska Türklerine bu hak verilmedi. Onların bu 
hususta yaptığı bütün mücadele sonuçsuz kaldı. 
Onlar, dillerini ve adetlerini unutmaya başladı-
lar. Bu halkın kendi dilinde bir tane bile mektebi 
yoktur. Başka medenî teşkilâtlardan bahsetmeye 
değmez! Halk öz dilini unutmak tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Onu da nazara almak lazımdır ki, öl-
mez Dede Korkut’un dili onların diline daha çok 
yakındır. Hiç olmasa Dede Korkud’un hatırına bu 
dili mahvolmaktan korumak lâzımdır. 

Ahıska Türklerinin ekseriyeti,  Orta Asya ve 
Kazakistan’da yaşamaktadır. Onların nüfusuyla il-
gili bilgiler de sağlam değildir. Gürcü matbuatının 
resmî itirafına göre 1944 yılında 125.000 Türk 
sürgün olmuştur. (Literaturnaya Gruziya, 1988, 

No. 9). Ayrıca 40.000 kişinin de muharebeye gö-
türüldüğünü göz önüne almalıyız. 

Herhalde Ahıska Türkleri küçük halklar çer-
çevesinden çıkmışlar. Onların talihiyle oynamak 
olmaz!  

Diderginler, Bakı, Gençlik, 1990, s.191-202.

Not: Bu yazı Yunus Zeyrek tarafından Türkiye 
Türkçesine aktarılmıştır.

Bizim Ahıska
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