
46 Bizim Ahıska

15 Kasım 1944 tarihinde, 1921 Moskova 
Antlaşması’yla Gürcistan’a terk edilen Türk yurdu 
Ahıska’da bir insanlık dramı yaşandı.

Rus askerleri silâh zoruyla Türklerin evlerine gir-
diler. Binlerce insanı birkaç saat içinde kamyonlarla 
demir yolu boyuna taşıdılar. Sovyetler Birliği’nin ön-
ceden aldığı kararı uygulayarak beş ilçenin 220 kö-
yünde yaşayan ve 100.000’in üzerindeki yerli halkı, 
birkaç saat içinde sürgüne gönderdiler.

Sürgünün tek sebebi, Ahıskalıların Türk olması 
ve Türkiye sınırında yaşamasıydı. 

İnsanlar silâh zoruyla hayvan vagonlarına 80–
100 kişilik gruplar halinde dolduruldular. Orta Asya 
ve Sibirya’ya sürgün macerası böyle başladı. Gitmek 
istemeyenler,  Rus ordusuna karşı koyanlar, herke-
sin gözü önünde kurşuna dizildi. 

20-40 yaş arası 40 bine yakın insanını İkinci 
Dünya Savaşı’na asker olarak gönderen Ahıskalılar, 
cephelerde 25 bine yakın kayıp verdi. Bu savaşan 
insanların aileleri tamamıyla sürgüne gönderildi.

Bir yazar, bu sürgün gecesini şöyle anlatmak-
tadır: “Rus askerleri, yaşlı hasta, çocuk ayrımı 
yapmadan silâh çekerek bütün insanları hayvan 
vagonlarına tıka basa dolduruyorlardı. Yer gök Al-
lah Allah haykırışlarıyla inliyor; ağlama, sızlama, 
hıçkırık sesleri kulakları sağır ediyordu! Silâh ses-
leri ve köpek ulumaları bütün geceyi cehenneme 
çevirmişti. Böylelikle gece vakti vagonlar uzun bir 
yolculuğa çıktı. Kırk gün süren bu yolculukta, soğuk-

tan, açlıktan ve hastalıktan 17.000’i çocuk olmak 
üzere 30.000’den fazla kişi vefat etmiştir. Askerler, 
ölenleri trenlerden aşağıya atıyorlardı. Kefensiz ve 
mezarsız cesetler Sibirya’nın beyaz karları üzerinde 
yırtıcı hayvanlara yem olmuştu.”

Şimdi insanlık âlemine soruyoruz: Bu insanların 
suçu neydi? Nerde bu insanların cesetleri? Bunun 
hesabını kim verecek? Bu yapılanlar soykırım değil 
de nedir? Ne yazık ki ne 

Gürcistan devleti ne Rusya ne de eski Sovyetler 
Birliği yapılanları kabul etmiyor. Biz, halkımıza reva 
görülen bu alçaklığı insanlığın vicdanına havale edi-
yoruz.

Kış ortasında Orta Asya çöllerine gelen Ahıs-
kalılar,  -15/20 derece soğukta açlık ve yoksulluk 
içinde yaşama mücadelesi vermeye başladılar. Bu 
soykırım, yıllarca hür dünyadan gizli tutuldu. Sürgün 
ahali, 1944–1956 yıllarında 12 yıl süren sıkıyöne-
tim ve KGB gözetimi altında hayatlarını sürdürdüler. 
Asgarî insanlık icabı olan her faaliyet için özel izin 
alınması gerekiyordu. 1956 yılında Stalin’in ölü-
münden sonra sıkıyönetim kaldırıldı. Fakat Ahıskalı-
ların vatan topraklarına geri dönmesine, hatta turist 
olarak dahi gitmesine izin verilmedi.

1956 yılından sonra Ahıska Türklerinin Ahıska’ya 
dönüş mücadelesi başladı. Birçok gizli teşkilâtlar 
kuruldu. 1961 yılında kurulan Vatana Dönüş Ce-
miyeti Başkanı Enver Odabaşı ve arkadaşları, “Biz 
Müslüman Türk adıyla Ahıska topraklarına yerleş-
mek istiyoruz.” diye müracaat edince, binlerce kişi 
KGB tarafından cezaevlerine atıldı; yüzlerce aile 
Sibirya’ya sürüldü. Bu insanları saygıyla anıyor ve 
ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

KGB’nin baskı ve zulümlerine rağmen Ahıskalılar 
Ahıska topraklarına dönme mücadelesini korkma-
dan ve bıkmadan devam ettirdiler. Dillerini, dinleri-
ni, geleneklerini korudular. Merkez komitenin asimi-
lasyon politikasına karşı dik durdular. Bundan dolayı 
1989 Özbekistan-Fergana olayları yaşandı. Özbek 
Türkleriyle Ahıska Türkleri arasında KGB’nin provo-
kasyonları sonucunda çıkan çatışmada 300’den 
fazla Ahıskalı hayatını kaybetti. 5000’den fazla ev 
yakıldı ve 100.000’den çok insan ikinci bir sürgüne, 
Rusya’nın metruk köylerine 3-5 aile şeklinde yerleş-
tirildi. Böylece daha önceden Rusya’nın hazırlamış 
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olduğu senaryo gerçekleşmiş oldu. İnsan ihtiyacı 
olan topraklara çalışkan, dürüst ve eğitimli insanlar 
yerleştirerek ekonomisini canlandırdı.

Anlatmaya çalıştığımız bu olay, bir soykırımdır. 
Türk soyunu yok etme teşebbüsüdür. Ahıska Türk-
lerine yapılan bu soykırım Türkiye’yi de tedirgin etti. 
TBMM, 02.07.1992 tarihinde 3835 sayılı Ahıska 
Türklerinin Türkiye’ye Göç ve İskânına Dair Kanun’u 
çıkardı. Bu kanun esas alınarak 180 aile Iğdır’a 
iskânlı göç etti. Bazı sebeplerden dolayı (ekonomik 
kriz ve terör yüzünden) iskânlı göç durduruldu. Ama 
iskânsız göçler halen devam etmektedir. 50.000’e 
yakın insan iskânsız göç ederek Türkiye’nin muhtelif 
yerlerine yerleşmiş bulunmaktadır. 15.000’e yakın 
Ahıskalı, 2005 yılında Rusya’dan ABD’ye mecburî 
olarak göç ettirildi. Eski Sovyet topraklarında yaşa-
yan 400.000’e yakın Ahıskalı da Ahıska toprakları-
na yerleşmek için çaba göstermektedir.

Ahıska topraklarına dönüşle ilgili birkaç defa 
yasa çıkmasına rağmen Gürcistan Devleti dönüşe 
engel olmuştur. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 
bağımsız Gürcistan Devleti, 1999 tarihinde Avrupa 
Konsey’ine üye olurken, Ahıska Türklerinin kendi 
topraklarına yerleştirilmesine söz verdi. Fakat ara-
dan on sene geçmesine rağmen herhangi bir uygu-
lama gerçekleştirilmedi.

Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin ve Ahıskalı lider-
lerin çabasıyla Gürcistan Parlamentosu, Temmuz 
2007 tarihinde “40. Yıllarda Gürcistan toprakların-
dan sürgün edilen vatandaşların geri dönüşüyle ilgili 
yasa”yı çıkardı. Ne yazık ki bu yasa da Ahıska Türk-
lerinin Türk ve Müslüman adıyla Ahıska topraklarına 
yerleştirilmesinden bahsetmiyor. Esasen Gürcistan, 
bizim Türk olduğumuzu bir türlü kabul etmek istemi-
yor. Bize Meshi demeyi uygun buluyor! Bu uygula-
ma, Ahıskalılara yapılan en büyük saygısızlıktır. 

Hâlbuki Ahıskalılar 65 seneden beri şunu di-
yor: “Ahıska benim vatanımdır. Ben Ahıskalıyım, 
Ahıska’ya gitmek ve orada yaşamak istiyorum. Her 
şeyden vazgeçerim, vatan toprağımdan asla ve asla 
vazgeçmem.” 

Bunları duymamalıktan gelmek bir insanlık su-
çudur. Ahıska Türklerinin Ahıska topraklarına yerleş-
mek istemesi onların en tabii hakkıdır. Bu da Avrupa 
Konseyi’nin veya diğer güçlerin baskısıyla değil Gür-
cistan Devleti ve Ahıska Türklerinin isteği üzerine 
yapılmalıdır. 

Ahıska vatan toprağıdır. İnsan her şeyden vazge-
çer ama vatan toprağı ve bayrağından asla ve asla 
vazgeçemez. Bizler, dedelerimize ve babalarımıza 
karşı yapılan bu soykırım ve insanlık dramını unut-
mayacağız, unutturmayacağız. Elimizden alınan bu 
kutsal topraklardan da asla vazgeçmeyeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle, “Vatan 
toprakları kutsaldır. Kaderine terk edilemez!” 

Rica
1944 yılı sürgünü, bütün insanlığın 

vicdanını kanatan büyük bir faciadır. 
Hatta bu hadise iç içe birçok facia-
dan meydana gelmektedir. Her aile-
nin hatta her insanın ayrı bir faciası 
vardır. Bunları hemen her sayımız-
da kahramanlarının ağzından sizlere 
sunmaya çalışıyoruz.

Bu facialar arasında biri var ki uğ-
runa ağıtlar yakılsa, fi lmler ve tablo-
lar yapılsa yeridir.

Letifşah Barataşvili’nin hatırala-
rında şöyle bir sahne anlatılmaktadır: 
“Silâhlı bir subay, yırtık pırtık elbise-
ler içinde, altı yaşında bir kız çocuğu-
nun elinden tutmuş, bir bir vagonları 
gezdiriyor. Diyor ki: Bu çocuk yetim-
dir. Babası cephededir. Anası da bir 
hafta önce vefat etmiştir. Hiç kimse-
si yoktur. Onu da beraber götürün.” 
(Diderginler, Bakü 1990. s. 199).

Ricamız şudur: Burada anılan altı 
yaşındaki kız çocuğu hayattaysa bu-
gün 70’li yaşlarda bir hanım olmalı-
dır. Onu gören veya bilenlerin dergi-
mize haber vermelerini önemle rica 
ediyoruz.
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