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Yavuzköy, Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde, 
Artvin’e 71, Şavşat’a 6 ve Ardahan’a 44 km uzak-
lıktadır. Eski adı Mamanelis’dir. 1930 yılında ismi, 
köy halkının 1. Dünya Savaşı sırasında Sahara’da 
Rus kuvvetlerine karşı gösterdiği kahramanlıktan 
dolayı Yavuzköy olarak değiştirilmiştir. 

Yavuzköy’ün birbirinden ayrı on mahallesi vardır. 
Bunlar: Balcılar, Sırt Mahalle, Duğabeze, Topçular, 
Düz Mahalle, Cami Mahallesi, Ayvazgil, Ramadangil, 
Taşbaşı ve Tosilar mahalleleridir. Tosilar, bir zaman-
lar Ermenilerin oturduğu bir mahalle olduğundan 
ismini bir Ermeni ismi olan Tosi’den almıştır. Bugün 
bu mahallenin adı Günkaya olarak kullanılmaktadır. 
Her mahallenin mezarlığı ayrıdır. 

Köyde 1983 yılından beri elektrik, 1996 yılından 
beri telefon hattı bulunmaktadır. Köye su şebekesi 
2003’de 5 km mesafedeki bir kaynaktan çekilmiş-
tir. Ancak kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır. 
Yavuzköy su kaynakları açısından çok zengindir. 
Köyde tüketilen su, içimi çok güzel olan yumuşak 
bir sudur. Şavşat içme suyunu Yavuzköy’deki kay-
naklardan temin etmektedir.

Köyü tarihçesi
Yavuzköy’ün tarihi hakkında herhangi bir yazılı 

kaynak bulunmasa da eskiden beri halk tarafından 
söylenile gelen bir tarihçe mevcuttur. Buranın tah-
minen 2000 yıldan beri yerleşim alanı olarak kulla-
nıldığı söylenmektedir. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda bu 
bölgede Ermenilerle birlikte yaşandığı yazılı kay-
naklardan anlaşılmaktadır. 1915 yılından itibaren 
Ermenilerin bölgeyi terk etmesiyle onlara ait olan 
arazilerin hazineye intikal ettiği ve daha sonra bu 
arazilerin yerli halka satıldığına dair tapu kayıtlarına 
rastlanılmaktadır. (Fahmettin Topçu-Muhtar).

Köyde yaşayan halkın büyük bölümünün 
Ahıska’dan geldiği ve köyde yaşamaya devam ettiği, 
bu bölgede hayvancılık yaparak geçimini sağladığı 
bilinmektedir. Köyde tarihî kalıntı olarak Rabat mev-
kiinde bir adet kilise harabesi bulunmaktadır. Diğer 
bir tarihî kalıntı da Konta şehri harabesidir. Bunlar-
dan başka tarihî bir kalıntı bulunmamakla birlikte 
köydeki ahşap evlerden birkaçı tarihî önemi haiz 
eski evlerdir. Cumhuriyetin ilânından sonra okuma 
yazma konusunda başarılı çalışmalar yapılarak hal-
kın okuryazarlığı sağlanmıştır. Bu eğitim çalışmaları 

günümüze dek hatırı sayılır bir başarıyla yürütülmüş, 
köy halkının büyük bir kısmı bu sayede iş sahibi ol-
muştur. Ancak bu köyden genç nüfusun göçünü de 
beraberinde getirmiştir.

Coğrafî konum
Köy, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin ili Şav-

şat ilçesinin doğusundadır. Şavşat ilçemize 6 km 
mesafededir. Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde yer 
almaktadır. Köyün güney ve doğusu Yalnızçam Dağ-
larıyla çevrilmiştir. Batısında Düzenli köyü, kuzeyin-
de Kocabey köyü bulunmaktadır. Denizden yaklaşık 
1600 metre yüksekliktedir. Köy içme su kaynakları 
yönünden çok zengindir. Halen iki ayrı kaynaktan 
içme suyu kullanmaktadır. Şavşat ilçesinin içme su-
yunun büyük bölümü köydeki bir kaynaktan sağlan-
maktadır. Su kaynakları köyün yaylalarının etekle-
rinden doğmaktadır. Bu kaynakların suları birleşerek 
Cerma Deresini oluşturur. Bu dere güneyden kuze-
ye doğru irili ufaklı diğer su kaynakları ile birleşerek 
Şavşat Deresini oluşturur ki bu dere Şavşat ilçesinin 
içinden geçerek Çoruh Nehrine karışır. 

Yavuzköy engebeli bir araziye sahiptir. İrili ufaklı 
dereler ve tepelerden oluşmaktadır. Dokuz mahal-
leden meydana gelen köy, yaklaşık 100 km2’lik bir 
araziye sahiptir. Bu alanın 20 km2’lik bölümü tarım 
arazisi, 30 km2’lik bölümü ormanlık, 50 km2’lik 
bölümü de yaylalardan ibarettir.

İklim
Yavuzköy iklim bakımından hem Karadeniz hem 

de Doğu Anadolu iklimi etkisi altındadır. Her mev-
simde yağmur yağar, kışları soğuk ve karlı geçer. 
Yüksek yerlere iki üç metre kar yağdığı görülür. Yağ-
murlar genel olarak ilkbahar mevsiminde yağmak-
tadır. Yaz mevsimi sıcak olmasına rağmen bu sıcak-
lıklar hayatı olumsuz yönde etkilemez. Kışlaklar ve 
2000 metre yükseklikteki yaylalar yaz mevsiminin 
hayat kaynağıdır.

Bitki örtüsü
Köy, bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Yer-

leşim alanları içinde yoğun olarak meyve ağaçları 
bulunur. Köyün güney ve güney doğusunda yer alan 
yamaçlarda iğne yapraklı ormanlar yer alır. Özellikle 
ladin, köknar ve çam ağacının çok olduğu ormanları 
var. Bu ormanların içinde geniş yapraklı ağaç türle-
ri pek bulunmaz. Köyde hayvancılığa uygun çayırlık 
alanlar mevcuttur. Eskiden tarla olarak kullanılan 
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alanlar son yıllarda tarım yapılmaması yüzünden 
çayırlık alanlara dönüşmüştür. Çayırlıklar mevcut 
hayvanların yem ihtiyacını karşılamaktadır.

Haberleşme
Yavuzköy’de hemen hemen her evde telefon 

bulunmaktadır. Ancak iletişim daha çok cep telefo-
nuyla sağlanmaktadır. Köyde, emekli olup köye yer-
leşen devlet memurlarının sayısı çoktur. Bu sebeple 
köydeki bu emekli grubu ve bazı gençlerin teknoloji 
kullanabilme kabiliyetlerine paralel olarak internet 
kullanımı da çarpıcı miktardadır. Köyde mektupla 
iletişim kalmamış. Düzenli gazete okuma alışkanlığı 
yoktur. Altmış yaşın üstündeki köylülerde radyo din-
leme alışkanlığı görülmekle beraber televizyon daha 
yaygındır.

Ulaşım
Yavuzköy Şavşat-Ardahan karayolunun üzerinde-

dir. Şavşat’a 6 km mesafededir. Bu yakınlığından 
dolayı ilçeyle ulaşım hızlı ve kolay bir şekilde yapıl-
maktadır. Köylülere sorduğumuz “Yavuzköy’ün sizce 
diğer köylere göre iyi yönleri nelerdir?” sorusuna bir-
çok köylüden “ilçeye yakın oluşu” cevabını aldık. Bir 
minibüs her gün sabah saat 08.00’de Yavuzköy’den 
Şavşat’a, saat 11.00’de de Şavşat’tan Yavuzköy’e 
sefer yapmaktadır. Yolcu olması durumunda öğle-
den sonra da tekrarlanmaktadır. Yavuzköy’de birçok 
ailenin traktör ve/veya motorlu bir aracı bulunmak-
tadır. Şavşat yakın olduğu için ulaşımda köylüler bu 
araçlarını kullanmaktadırlar.

Nüfus
Yavuzköy muhtarı Fahmettin Topçu, “Çocuklu-

ğumda büyüklerimizden duyduğum kadarıyla köyü-
müzde bir zamanlar 600 hane varmış. Önce harpler 
yüzünden (93 Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtu-
luş Savaşı kastediliyor) sonra da geçim derdinden 
çok göç verilmiş.” demektedir. Bugün Yavuzköy’de 
266 ev olmasına rağmen 150 hane mevcuttur. Bu 
150 hanenin büyük bölümü İstanbul, İzmir, Bursa, 
Ankara gibi büyük şehirlerde yaşamakta, yalnızca 
yazın yayla zamanı köye gelmektedirler. Şubat ve 
mart aylarında yaptığımız alan çalışmaları sırasında 
köyde kapısını çaldığımız birçok evde yaşayanların, 
60 ve üstü yaşlardaki çiftlerden oluştuğunu, evlerde 
çok az genç ve çocuk olduğunu gördük. Bu çiftlerin 
bir kısmı, emekli olduktan sonra yurdun çeşitli kö-
şelerinden köylerine dönmüş, ömürlerinin geri kala-
nını kendi köyünde geçirmek isteyen, diğer bir kısmı 
da çocukları hayatlarını büyük şehirlerde kazanan 
yalnız ailelerdi. Bu durumun bizce en önemli sebebi 
köydeki ekonomik faaliyetin, nüfusun geçimine yet-
memesinden kaynaklanan sürekli bir göçtür.

Yavuzköy’de bir gelenek: Kirvelik
Köyde kirvelik geleneği var. Ya iyi arkadaşlar bir-

birlerine kirve olmakta yahut da fakir bir aileye yar-
dımcı olmak için hâli vakti yerinde olanlar fakir aile-
lere kirvelik teklifinde bulunmaktadırlar. Kirve bazen 
çocuk doğmadan da seçilebilir. Doğacak çocuk için 
‘Erkek olursa kirvesi benim!’ veya ‘Kirvesi sensin!’ 
demek suretiyle aileler kirvelik bağı kurabilirler.

Kirvelik bağıyla birbirlerine bağlanan aileler bir-
birlerine karşı maddî ve manevî sorumluluk duy-
maktadırlar. Kirve, kirvesi olduğu aileyi gözetmek 
durumundadır. Kirve, kirveliğinin karşılığında hürmet 
görür. Yavuzköy’de gençler kirvelerinin kızını alamaz-
lar.

Kirvelik hususunda bir rekabetin yaşandığı du-
rumlar da olur. Böyle durumlarda meclis toplanıyor. 
Kirve adaylarından sünnette koç, dana vs. kesme-
sini istiyorlar. Kirve, adaylarında meclisin istekleri-
ni yerine getirmede rekabeti kazanan kirve oluyor. 
Kirve sünnet akşamı meclisin talep ettiği şeyleri 
‘harfana’ denen ziyafet sofrasında köylülere sunu-
yor. Sünnet olacak çocuk sünnet edilmeden hemen 
önce kaçırılıyor. Kirveden bahşiş isteniyor. Kirvenin 
verdiği bahşiş beğenilmezse kirve suya basılıyor. 
Suya basmak, eğlenmek amacıyla birini dereye so-
kup ıslatmak demektir. 

Bu sünnet geleneğinin aynısını, bize Gürcistan’da 
Ahıska’da görüştüğümüz Hasan Bey Musaddinov 
da nakletti. Buradan da anlıyoruz ki coğrafî olarak 
bölünmüş olsa da Ahıska Türkleri arasında kültü-
rel bölünmüşlük olmamıştır. Zira sınırlarımız dışında 
yaşayan Ahıska Türkleri her şeye rağmen gelenekle-
rini, kültürlerini ve dillerini korumayı başarmışlardır. 

Kibrinaz İşçi, Yavuzköy’de sünnet geleneğini şöy-
le anlattı: “Kirve, sünnet töreninden birkaç gün ön-

ceden sünnet evine gelir. Beraberinde çay, kahve, 

şeker, sigara-tütün ve çocuk için bir vala (gelinin 

başına örtülen renkli başörtüsü) veya yazma getirir. 

Kirvenin getirdiği vala, yazma, mendil, çocuğun dü-

ğününde geline götürülür. Sünnet düğünü çalgılı ya 

da çalgısız olabilir. Sünnet gecesi davetliler toplanır, 

yemek yenir, kahve içilir. Çocuk yatsı zamanı sünnet 

edilir. Sünnetçinin ‘Şegirt’ veya ‘Mumcu’ denen bir 

de yardımcısı olur. Sünnet edilen çocuklardan ba-

zıları cesur olur, sünnetçiye hitaben ‘kes de kızına 

götür’ derler. Çocuk sünnet edilince davetlilere kir-

ve kahvesi gelir. Ardından kirve tütünü ikram edilir. 

Delikanlılardan biri, üstüne güzel bir örtü konmuş 

bir tepsiyle sünnetçiye bahşiş toplar. Sünnet bitin-

ce Mevlit okunur. Sünnetçiyle kirve o gece sünnet 

evinde kalır. Sabahleyin ayrılan kirve ve sünnetçiye 

çorap vs. hediye edilir. Kirve, sünnetten sonra eşiyle 

birlikte gidip sünnet olan çocuğu ziyaret eder. Be-

raberinde de hediye olarak çocuğa giyecek şeyler 

getirir.”
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