
 Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ - Doç. Dr. Gülnara GOCA MEMMEDOVA

BORÇALI’DAN TÜRKİYE’YE 
‘KAÇAKAÇ’ GÖÇLERİ

Kars’a ilk gelişimizde iki şey bizde gurur 
hissi doğurdu. Birincisi, şehrin merkezinde 
yer alan ünlü Âşık Şenlik Baba’nın büstü, di-
ğeri de üniversite yolunda rastladığımız Mih-
rali Bey İlköğretim Okulu tabelâsı. Bunlardan 
biri Borçalı Karapapaklarının âşık-sanat kud-
reti simgesi, diğeri de yine Borçalı Karapa-
paklarının kahramanlık sembolüdür. 

Âşık Şenlik’in babası Kadir ağa, 1840’lı 
yıllarda bizim ata yurdumuz Borçalı’dan ge-
lip Çıldır’a sığınmış; kendisi âşıklık gelene-
ğini Borçalı’da kâmilleştirip devam ettirmiş-
ti. Mihrali Bey, Bor çalı’nın Darvaz köyün-
dendir. “Türk, Türk’e silâh kaldırmaz!” diye-
rek, Rus ordusundan ayrılarak Osmanlı’ya 
geçmiştir. O, 93 Harbi’nde Hamidiye Süva-
ri Alaylarında Karapapaklardan 6 bölüklü bir 
alay kurmuş, Kars cephesinde Ruslara karşı 
yiğitçe savaşmıştı. 

Bugün Gürcistan’a bağlı Borçalı-Aşağı Kart-
li diyarında meskûn olan 500 binden fazla Türk 
toplumu, “atılgan, hırslı, olaylar karşısında son 
derece duygusal ve saf bir karaktere sahip” 
[12] [16], “Oğuz boylarına mensup Türkman-
lar/Terekemeler (Karapapak Türkleri)” [11], 
“önemli bir kısmı bu gün Orta Kura ırmağı sa-
ğında eski Gogaren ülkesinin doğu kısmında 

kendi adlarıyla 
Borçalı tesmiye 
olunan (Tiflis-
Revan arasın-
daki) sancakta 
Borçalılılar (ve 
Karapapaklar) 
adıyla yaşamak-
ta” [6] olan, “en 
saf, en temiz, 
en katkısız Türk-
lüğü” yaşatan, 
“kendilerini Türk 

ya da Karapapak Türkü diye nite lendiren”, “di-
liyle, diniyle, yüreğiyle Türkoğlu Türk olan Ka-
rapapaklar” [14] Türk dünyasının ayrıl maz ve 
önemli parçasıdır. Borçalı diyarı Türk yurtla-
rı arasında, Azerbaycan’la Türkiye arasında 
bir leştirici köprüdür. “Borçalı’nın Başgeçit’i, 
Borçalı’dan gelip Türkiye’ye giden yolun baş 
geçididir” [15].

Güney Kafkas’ın güneybatısına direk yol 
gibi, sırf Türk arazisi boyu uzanan ‘dehliz’ 
gibi özel stratejik ve ticarî-ekonomik öneme 
malik kadim-kayım Borçalı diyarında Ağca-
kale, Koçulu kale, Muhran kale civarlarında, 
Borçalı-Debed, Kür (Kura), Hıram, Yor ne-
hirleri boyunca Türk boyları ta ezelden beri 
yaşarlar.

Tarihî bilgilere göre, Borçalı’nın ana be-
şiği olduğu Ka rapapaklar/Terekemeler kav-
minden gruplar, dilimler zaman zaman bu-
günkü Türkiye topraklarına göç etmiştir. 
Borçalı üstünde Osmanlı-Safili çatışmasın-
da Borçalılılar da büyük darbelere maruz 
kal mış ve Karapapak ‘kaçakaç’ göçleri baş-
lamıştı.

1555’te Amasya Anlaşması’yla Borça-
lı Safililerde kalınca, böyle olaylı durumda 
Borçalı’dan Sünnîliklerini ısrarla değiştirme-
yen il-oymaklar esirliğe (sürgüne) mecbur 
edilmişti [10].

1603–1607 yıllarında askerî faaliyetler so-
nucunda Derbent’ten Hamedan’a, Borçalı da 
dâhil Hazar Denizi’nden Kars’a kadar toprak-
lar Osmanlılardan alınınca, Borçalı’da aha-
li yeni belâlarla karşı karşıya gelmişti. Musta-
fa Efendi Naima Ta rihi’nden: “Şah Abbas, Kı-
zılbaş ordusuyla Revan Hanı Emirgüne Han’ı 
(Sarı Aslan’ı) Borçalı Ağcaka le’sine gönder-
di. Ağcakale’yi aldıktan sonra birçok yerli sa-
kinleri İs fahan’a sürgün etti.” Fermana göre, 
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Osmanlı’ya gitmek isteyenler kendi halkı, ai-
lesi, mal varlığıyla göçtü [4].

1723–1735 yıllarında Gür ci stan’da ‘Os-
manlılık’ döneminden sonra Kızılbaşlık baş-
layınca Nadir Şah, Osmanlı’ya meyledenle-
ri Borçalı’dan kovmuştu [10]. 1749 yılına ait 
bir kaynakta okuyoruz: “Borçalı’dan olay-
larla ilgili Bozçalı, Teke, Kosalar, Gamerli, 
Ulaştı, Gacar, Garahacılı, Erebli illerinden 
hayli insan Osmanlı’ya geçti; Anadolu gü-
neyinde meskûnlaştı...” [10].

Gürcistan, 1773’te Rusya tâbiliğini tercih 
edip, Rus kuvvetleri buraya gelince Borça-
lılılardan birçokları yine de göç hayatı yaşa-
mağa mecbur oldu. Dolayısıyla, olayların 
sonucunda en çok azaplara uğrayan ahali 
onlar olmuştu. Safililer gelince Sünnîler, Os-
manlılar gelince Şiîler zor durumda kalmış, 
kılıca sarılıp, taş-kesekle, çekiç-baltayla, 
ağaç-kamçıyla silâhlanıp, kayalara sığın-
mışlar yahut da garip yerlere, ayrıca da Os-
manlı topraklarına derbeder düşmüşlerdi. 

Öz yurtlarına sadakatli Borçalılılardan 
memlekete geri dönenler çok olmuştu. Ta-
rihten bir ib retli fıkra: “1750 yıllarında Gürcü 
valisi Erekle’ye haber getirirler ki, Borçalı’nın 
Yağlıca yöre sinden tüm Müslümanlar var 
yokları, barhanaları, mal-karasıyla Türkiye’ye 
gitmişler. Erekle hâlini bozmadan sorar: 
Yağlıca’yı da kendileriyle mi götürmüşler? 
Bu dağ onları geri çekecek” [7].

Osmanlı’ya Borçalı’dan göçler (sürgün-
ler, kovulmalar) daha çok 19. yüzyıl boyun-
ca ve 20. yüzyılın ilk iki on yılında devam et-
mişti.

Karapapak ‘kaçakaç’ları aşağıdaki dö-
nemlerde vuku bulmuştur:
1806–1812 yılları Rusya-Osmanlı savaşları zamanı.
1828–1829 yılları Rusya-Osmanlı savaşları zamanı.
1853–1856 yılları Rusya-Osmanlı Kırım harbi zamanı.
1877–1878 yılları Rusya-Osmanlı harbi zamanı.
1904–1906 yılları Borçalı’da Ermeni-Müslüman çatış-

ması zamanı.

1917–1918 yılları Rus çarlığının çökmesi, Güney 
Kafkas’ta halk cumhuriyetleri dönemi.

1921–1924 yılları Gürcistan’ı Bolşevik Sovyetlerin 
istilâsı zamanı.

1930–1931 yılları Sovyetler Birliği’nde kolektifleşme 
(kolhoz) yapıcılığı zamanı.
Görüldüğü gibi, Borçalı’dan göçlerin te-

mel sebebi Kafkas’ın o zamanlar birçok sa-
vaşlar, Rusya-Kaçar, Rusya–Osmanlı mu-
harebeleri meydanlarına dönüşmesi olmuş-
tu. Harbi olaylar sahnesinin tam merkezin-
de bulunan yiğit Karapapaklar, yenilmez 
Türk uluslarından olduklarını dövüş cephe-
lerinde ispat etmişlerdir. Borçalı’da kaçaklık 
hareketinin güçlenmesi, geniş alanda yayıl-
ması da bu sebepledir. Karapapakların bir 
kısmı da Başgeçit, Ercivan dağlarını aşıp ‘o 
yüze’ yani Osmanlı’ya geçmiştiler.

‘Kaçakaç’ olayları hakkında kısmen 
ayrıntılı bilgiler

19. yüzyılın başlarında Rusların Güney 
Kafkas’ı işgal harekâtı genişleyince Borça-
lılılar Rus yönetimini kabul etmek istemedi-
ler; Rus esaretinde yaşamaktansa, gurbet-
te de olsa, hür olmayı tercih ettiler. O çağın 
bir Rus generalinin raporunda şöyle denil-
mektedir: “Kazaklılar, Borçalılılar ve genel-
likle Türkler bize inanmıyorlar, açıkça bize 
karşı çıkıyorlar...” [13]. 

O yıllara ait salnamelerden: “Evvelce Ka-
zak ve Borçalı illeri Rusya devletinden yüz 
çevirdiler ve o devletin itaatinden çıktılar” 
(Mirza Adıgüzel Bey); “Bu zaman Kazak ve 
Borçalı illeri Rusların itaatinden çıkıp, onlar-
dan yüz çevirmiştiler” (Mirza Yusuf Karaba-
ği) [10].

1810 yılında Türkiye’den ve Güney 
Azerbaycan’dan Hıristiyanları Kafkasla-
ra göçürmek üzere komisyon kararı çıkın-
ca, Borçalı’ya da Ermeniler ve Yunanlar ge-
tirildi. Buna karşılık olarak Borçalı’dan da 
Osmanlı’ya Müslümanlar göçürüldü.

1813’te Rus Çarlık yönetimiyle Türk Kaçar 
devleti arasındaki savaşlar sonucunda Borçalı 
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 bölgesi Rusların eline geçti. Yerli ahaliden 
gruplar Türkiye idaresindeki Ahıska Paşalığı 
topraklarına, Hırtız sancağında Kür’ün sol ta-
rafındaki aran yerlerine, Niyal düzünün Lebis, 
Van, Karzamet, Koyundere, Taşlıkışlak, Alan-
za köylerine doğru yola çıktılar. Lebis’teki Bor-
çalı İmir hasan cemaati böylece oluştu. Ahıska 
Paşalığı, Borçalı kaçaklarına sığınacak yerler 
sağladı. O yıllarda yayınlanmış Rusça “Tifliss-
kiye Vedomosti” (Tiflis Haberleri) gazetesin-
den: “Karapapaklar yahut başka adıyla Tere-
kemeler, Borçalı ve Şemseldin mıntıkaların-
dan çıkmış Türklerdir. 18. yüzyılın sonları ve 
19. yüzyılın başlarında onlar kendi sürüleri ve 
nahırlarıyla çıkıp, bu paşalığın sınırlarına de-
ğin gel miştiler... Onlar paşalar vaktinde hiçbir 
vergi vermiyorlar, fakat paşaların ilk talebin-
de silâhlanıp dövüşe hazır olmalıydılar” [12] 
[13]. 

Ahıska’dan da birçokları Çıldır’a, Kars’a 
ve civarlarına geçtiler. Oralardan da Saral, 
Terkevan, Şemseddinli, Çakırlı, Canehmed-
li, Gazag, Ulaştı, Erebli tayfaları bugünkü 
İran içerisindeki Urmiye’ye, Sulduz’a göç 
ettiler [5] [12].

1828 yılında, bilhassa 1829 Eylül’ünde 
Edirne Antlaşması’yla Borçalı mıntıkası, 
Ahıska, Ahılkelek sancakları kesin olarak 
Ruslara geçince, yine Borçalı’dan göç ara-
balarından bir kafile Çıldır, Kars taraflara 
doğru yola çıktı. İlk olarak Çıldır’a gelip, boş 
olan Yıldırımtepe, Koçgüden, Göldalı, Mere-
dis, Köğas köylerini şenlendirdiler.

Bu yıllarda Ruslar Borçalı’nın verimli yer-
lerinde Karapapak Türklerini kaçırtarak, yer-
lerine Ermenileri, Gürcü leri, Rus, Alman ko-
loni köylülerini yerleştirdiler. Birçok Karapa-
pak kabilesi, anayurdun Ruslara bırakıldığı-
nı duyunca, Rusya’nın Osmanlı’yla yeni sını-
rının batısına, yerli halkın diliyle “o üze” -Çıl-
dır’a, o taraflardan da Kars’a, Kağızman’a, 
başka semtlere sığındılar. 1828 yazında 
Ahıska da Ruslar tarafından ele ge çi rildikten 
sonra oralardaki Borçalılılar da Çıldır, Arda-
han, Kars yörelerinde yeni yurtlar edindiler. 

1830’da Kars ve kaleleri Rus istilâsından 
kurtulunca, Çıldır eyaleti topraklarından da 
birçok Ahıska-Ahılkelek yerlileri Kars ve Er-
zurum bölgelerine yerleştiler [11].

1853–1856 yılları savaşlarının etkisiy-
le Borçalı’dan bir göç kafilesi daha Kars’a 
doğru yöneldi. Kırım Harbi zamanında yer-
leşip yaşa yan Karapapaklardan Karakö-
se, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum gibi Orta 
Anadolu vilâyetlerinde, Ağrı’da da çoktur 
[13]. Kars’taki bazı Karapapaklar, sonradan 
Karaköse’ye, yani bugünkü Ağrı’ya göçtü-
ler...

1863 yılına ait bir Rus kaynağında okuyo-
ruz: “Karapapaklar, Türkiye’nin serhat böl-
gesinde oturan koçak, mert, hürriyet sever 
halktır, hepsi binicidir” [1].

1877–1878 yılları, Rus-Türk harbiyle ilgili 
olarak, Borçalı hanlığından, Demircihasanlı, 
Kazak sultanlıklarından Karapapaklar (3 bin-
den fazla aile, yaklaşık 25 bin kişi), Rusya’ya 
tâbi Kars vilâyetine (Çıldır’dan başlamış) 
eski dönemlerde gelmiş olan akrabaları-
nın yakınlarındaki boş olan köylere kaçkın 
düştüler. Onlar, vilâyetin Kars (63 köy, 2301 
ev), Ardahan (29 köy, 690 ev) ve Kağızman 
(7 köy, 95 ev) yöresinde yeni evler kurdu-
lar. Kars vilâyetinde Gürcistan’dan göçmüş 
21.652 kişi Karapapak kaydolunmuştu. Bu, 
vilâyetin genel nüfusunun tahminî olarak % 
15’i demekti. Gazeteci Konstantin Sadovs-
ki, Kars’taki Karapapakları göz önüne ala-
rak şöyle yazıyordu: “Bu halkta tedirgin Bor-
çalılıların bütün liyakatleri (üstün özellikleri) 
ve küsurları açıkça sergilenir. Kara papaklar 
dostluğu korumayı, onaylamayı başarırlar. 
Konukseverdirler, şendirler.”[2]. Rus müel-
lifinin bu övgüleriyle Mehmet Arif Bey’in şu 
sözleri de uyuşuyor: “Karapapaklar, gayet 
yiğit ve cesur bir kavimdir, pekiyi süvaridir-
ler”[11].

Osmanlı ve Rusya serhat bölgelerinde 
oturan Karapapaklar, zaman zaman harp 
sahnelerinde düşmanları hudutta karşılamış, 
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ona ilk darbeleri indirmişlerdi. Borçalı’nın yi-
ğitleri, kaçakları Arıklı Alı ağa, Kasımlı Semed 
Bey, Astan Bey, Abdallı Kör İsmail, Darvaz-
lı Mihrali Bey, Arıklı Memmedeli (Karaçoban), 
Gödekdağlı Hüseyin ve başkaları Osmanlı 
topraklarında mertlik göstermişlerdi. Özellik-
le de, halkın ağzında “İkinci Köroğlu”, “İkinci 
Battal Gazi” adlarıyla anılan Mihrali Bey Kars, 
Ardahan ve tüm Anadolu’da yiğitliğin zirvesi-
ne yücelmişti.

1877 kışında Kars’ın Ruslarca işgalin-
den sonra bu civarlardaki bir bölüm Kara-
papaklar Osmanlı’nın içlerine doğru ilerledi-
ler. Onlardan bir kısmı Karaköse (Ağrı) yö-
relerine, Erzurum vilâyetinin Beyazıt sanca-
ğının Antab kaza sına ve Zivin Çayı vadisine 
çekildiler. Bu Karapapakların yurtları Doğu 
Anadolu Bölgesinin Ağrı ilinin Taşlıçay, Ha-
mur, Eleşkirt, Tutak ve Muş ilinin Bulanık ve 
Malaz girt ilçelerine bağlıdır. Kars’taki Bor-
çalı asıllıların diğer kısmı da Sivas, Tokat ve 
Zile’de köyler oluşturdu. Mihrali Bey’in kafi-
lesi, Si vas’ın Ulaş bucağı sınırındaki şimdiki 
Acıyurt köyü toprağına geldi, burada mes-
ken kurdu [8]. Osmanlı Devleti‘nin Ermeni 
isyanlarına karşı Doğu Anadolu aşiretlerin-
den ibaret Hamidiye alayları içinde Mihra-
li Bey’in Özel Karapapak Bölüğü mevcuttu.

Doğudan Anadolu içlerine bu göç 
dalgasına halk arasında 93 Muhacereti 
denilmektedir.

1882 yılına ait nüfus sayımı bilgilerine 
göre, Rusya yönetimindeki Kars vilâyetinde 
toplam 160.000 kişinin 21.653’ü, yani 
tahminî % 15’i Karapapaklardan oluşuyor-
du. Ayrıca, Kars vilâyetine tâbi Şüregel il-
çesinde 10.684, Zarşad’da 6489, Çıldır’da 
5220, Taht’ta 302, Ardahan’da 248 kişi [2]. 
1893’te Kars vilâyetinde Karapapakların sa-
yısı 28.366 kişi, 1897’de 29.897 kişi olmuş-
tu. O zamanlar Kars yöreleri Karapapak 
Türklerinin sosyal-ekonomik durumu hak-
kında Rusça “Tiflis-Kars-Revan Demir Yolu 
Bölgesi İktisâdi ve Ticarî Açıdan” kitabından 
bilgiler alıyoruz [3].

1904 yılında 90–100 hanelik bir Karapa-
pak/Terekeme grubu, Türkiye’ye yerleş-
mek için başvuruda bulunarak, Rusların 
elinde bulundurduğu Kars’a, Ağrı, Tutak ve 
Eleşkirt’e geldi, Adana’ya göç ettiler [17].

1910 yılı istatistiğinde, Karapapakla-
rın Kars ve yörelerindeki sayısı 39.000 kişi-
ye erişmişti. 1914 yılında Malazgirt’ten Ka-
rapapakların bir kısmı Sivas’a gederek, Tut-
maç, Büyükköy, Kurdoğlu köylerine yerleşti; 
Sivas’ın Yıl dızeli’nde 20, Ulaş ve Kangal’da 
yirmiden fazla Karapapak köyü oluştu.

“Birinci Cihan Savaşı ve savaşı takip 
eden yıllarda Karapapaklar yurtlarını ve köy-
lerini korumuşlar... Ermeniler Erzincan, Er-
zurum ve yol üzerinde bulunan köy ve ka-
sabalarda yaptıkları kıyım, cinayet ve zu-
lümlerini Kars’ın Karapapaklarla meskûn 
köylerinin çok bulunduğu Arpaçay, Çıldır 
ve Ardahan’da yapamamışlar” (Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatımın Cild-i 
Sânisi) [11].

1918 yılı Mayıs ayında Güney Kafkas’ta 
üç halk cumhuriyetinin istiklâl beyanname-
leri okunduktan sonra Borçalı onlar arasın-
da tartışmalı araziye dönüştü. Borçalı’ya 
bağlı Gümrü, Celaloğlu, Kolagiren çevrele-
ri Türk askerinin kontrolünde kalmıştı [10]. 
1918’de Borçalılılar şöyle bir metinle baş-
vuruda bu lundular: “Şu toprağın Pioneerle-
ri biziz, sayıca ekser çoğunluğunu biz oluş-
tururuz, burada hâkim halk olmak için her 
türlü haysiyetimiz var. Ona göre de Türki-
ye sultanına ve büyük vezire müracaat ede-
rek bizim merkezî usul-idare Tiflis şehrinde 
olmakla Türkiye’nin himayesi altında ‘Ka-
rapapak’ adıyla yarım müs takil hanlık gibi 
tanınmamızı talep ediyoruz” [9]. 1919 yılı 
Ocak ayının baş larında Türk İslâm Şura-
sı Ardahan Kongresi’nde, ayın orta la rında 
Kars Kongresi’nde Borçalı’nın talihi mesele-
sine de dokunuldu. Merkezi Kars olan Gü-
ney-Batı Kafkas Türk Cumhuriyeti terkibin-
de Borçalı-Karapapak Cumhuriyeti de ilân 
edildi [9]. 1918–1919 yıllarında Borçalı’nın 
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parçalanmasıyla sonuçlanan Ermeni-Gürcü 
muharebesi gitti, Borçalı köylerinde Erme-
niler katliamlar, kırgınlar, hırsızlıklar türet-
tiler. 1920 yılının Eylül’ünde Türk askerleri 
Gümrü’yü ve Karakilise’yi zapt etti; Borça-
lı ve Loru bölgesine yaklaştılar [9]. Bu endi-
şeli çağlarda Borçalı’dan birkaç Karapapak 
illeri Osmanlı’ya sığındı.

1920-1924 yıllarında, sonra da 1929-1930 
yıllarında Borçalı’dan nöbeti Kara papak 
göçü ger çekleşti. Özellikle de, 1921’de Güm-
rü ve Kars antlaşmalarıyla nüfus mübadele-
siyle Borçalı diyarının Aran-Arıklı, Kepenek-
çi, Ağalık, Fahralı, Darvaz, Oruzman, Yırğan-
çay, Bezekli, Gamerli, Keşeli, İlmezli, Kara-
yazı, Loru, Karaçöp yörelerinden, Ahıska’nın 
Lebis, Hasbey, Göyye köylerinden 45.000 
Karapapak Türkiye’ye geldi. Kazak, Borçalı 
ve Ahıska’dan göçenler “Gürcistan Tereke-
meleri” olarak tanındılar.

1929’da Borçalı kazası ilçelere (rayon-
lara) bölünürken köylüler toplum hâlinde 
‘kolhoz’lara yazdırılırken Şura (Sovyet) hü-
kümeti taraftarlarıyla aleyhtarları yüzleşin-
ce, Sarvan, Görarhı, Gızılhacılı, Gaçağan, 
Sadahlı, Arıklı, Fahralı köylerini isyan dalga-
sı bürüdü. ‘Temizlik’ harekâtı adıyla birçoğu 
kurşuna dizildi yahut Türkiye’ye kaçmakla 
kurtuldular.

Böyle göçler gerekse Borçalı’da kalan, 
gerekse de yeni yurda yerleşen akrabaların 
dilinde bayatîlerin (manilerin) oluşmasına, 
ezgi, nağme süslenmesine sebep olmuştur.

Bir Borçalı ‘kaçakaç’ manisi:

Eziziyem, gars, ayaz,
Ayaza yaz, garsa yaz,
Tanrım, menim bahtımı
Çıldır’a yaz, Kars’a yaz.

İnşallah, sonraki makalelerimizde, Bor-
çalı edebî metinlerinde ‘kaçakaç’ konu-
su, Borçalı-Ahıska-Kars âşıklık geleneği, 
Borçalı-Ahıska-Kars ağız benzerliği gibi ko-
nuları işlemeği ön görürüz.
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