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Kafkasya, farklı milletlerin yaşadığı, değişik kül-
türlerin hüküm sürdüğü, ancak sakinlerinin yüzyıl-
lardır aynı kaderi paylaştığı bir coğrafyadır.

Coğrafî adı ön plânda tutarak Kafkasyalılar şek-
linde nitelendirilen topluluklardan biri de Ahıska 
Türkleridir. Bölge halkının paylaştığı ortak kader ise 
sürgünler…

Tarihin geçmişte kalan sayfalarında olduğu gibi 
günümüzde de emperyalist güçlerin iştahını kabar-
tan bu coğrafyada sürgünler hiçbir zaman son bul-
mamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
ABD’nin Kafkasya’da söz sahibi olma çabası ve Sov-
yetlerin asıl mirasçısı Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu 
kaybetmeme gayreti, Kafkasya’da hâlâ hazin olayla-
rın yaşanmasına yol açmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu yazıda 
Çeçenistan’dan, Acaristan’dan, Dağlık Karabağ’dan, 
Osetya’dan, Kabardin veya Balkar’dan değil, sürgün 
hayatları hâlâ devam eden Ahıska Türklerinden bah-
setmek istiyoruz. Bu arada konunun bir diğer temas 
noktasını teşkil eden Gürcistan’dan, Gürcistan’ın, 
Ahıska Türklerine karşı tutumundan söz etmemek 
de olmaz. 

Araştırmacı Yunus Zeyrek’in kaleminden küçük 
bir alıntıyla meseleyi açmak yerinde olacak. Ahıska 
hakkında zaman zaman alıntılar yapacağım kaynak-
lardan biri olan Zeyrek, bu coğrafyayı şöyle tasvir 
etmektedir:

“Ahıska topraklarının en önemli akarsuyu, Kür 
ırmağıdır. Batıdan gelip Ahıska’ya ulaşmadan birle-
şen Posof ve Adigön çayları, şehrin doğusunda Kür 
ırmağına karışır ve Hazar Denizi’ne doğru akarlar. 
Yer yer düzlükler görülmekle beraber dalgalı bir ya-
pıya sahip olan Ahıska toprakları, sulak ve tarıma 
elverişlidir. Posof ’ta olduğu gibi buralarda da yayla-
cılık geleneği vardı. Ormanlık tepelerin aralarındaki 
yüksek ve bol otlu vadilerde hayvancılık yapılırdı. 

Çam ormanlarıyla kaplı dağlar arasındaki dar va-
dide kurulmuş olan kaplıcalı Abastuban, görülmeye 
değer tabiî güzelliklere sahiptir. Ahıska yakınındaki 
linyit yatakları da işletilmektedir.

Geri Dönülmeyen Vatan: 
Ahıska-I

Bugün sakinleri orada yaşamayan Ahıska ve çev-
resinde nüfus da seyrek, hatta ıssız hâldedir. 1944 
sürgünüyle boşaltılan köylere, zorla veya zaruretle 
gelenler dışında nüfus hareketlenmesi olmamıştır. 
Bölgeye iskân edilmek istenen Gürcüler gelmediği 
gibi, kasabalara da sadece Ermeniler yerleşmiştir. 
Buralarda resmî kişilerden başka Gürcü varlığın-
dan söz edilemez. 1828’de 50.000 olan şehir nüfusu, 
1887’de 13.265’e düşmüştür. Günümüzdeki nüfusu 
24.650’dir.”

Anadolu Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olan 
Ahıska Türklerinin asıl vatanı, Kafkasya coğrafya-
sında, halen Gürcistan sınırları içinde bulunmak-
tadır. Özellikle 1944 yılındaki sürgün öncesinde, 
Sovyetler Birliği bünyesinde yer alan Gürcistan 
Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye komşu Ahıska, Ahılke-
lek, Aspinza, Adigön ve Bogdanovka ilçeleri, Ahıska 
Türklerinin bilinen tarih içinde yüzyıllardan beri 
hayatlarını sürdürdüğü yerdir. Bu Türk topluluğuna, 
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yaşadıkları bölgenin merkezi olan Ahıska şehrine 
istinaden Ahıska Türkleri denilmektedir. 

Uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalan Ahıs-
ka bölgesi, Rusya ile yapılan 1828 Savaşıyla Çarlık 
Rusya’sının eline geçmiştir. Çarlık yönetimi, önce-
likle Osmanlı sınırında olması ve halkının, diğer 
Kafkas halklarından farklı olması yüzünden bölgeye 
ve burada yaşayan Ahıska Türklerine büyük baskılar 
uygulamıştır. 

Çarlık Rusya’sı döneminde Ahıska Türklerinin 
durumuna kısaca göz atmalıyız.

Devlet haline gelen ve Altınordu Devleti’nin yı-
kılmasının ardından sürekli yayılma politikası izle-
yen Rusya, önceliği Kafkasya’ya vermiştir.

Yayılmacılık veya bir başka ifadeyle genişleme 
politikasında Kafkasya’nın önemini kavrayan Rus-
lar, bölgeyi eline geçirmek ve elde tutmak için var 
gücünü kullanmaktan çekinmemiştir. Bölgedeki et-
nik unsurların çok olması ve kendi içlerinde siyasî 
birlik kuramamaları zaafından da yararlanarak, 
Osmanlı’nın zayıf anlarını ustaca kullanmıştır.

Çar Petro döneminden beri sıcak denizlere inme 
hayali kuran Ruslar, 1800’lü yılların başlarında Ava-
ristan, Bakü, Kuba, Derbend, Karabağ Hanlıklarını 
ele geçirdi. Sıcak denizlere giden yolda tek engel ola-
rak Osmanlı Devleti’ni gören Çarlık Rusyası, 1800-
1811 yılları arasında ele geçirdiği bu topraklar üze-
rinden değişik tarihlerde Ahıska üzerine yürümüş, 
ancak kuşatmalar sonuç vermeyince geri çekilmiştir.

1826’da Osmanlı’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıl-
ması ve ardından Navarin’de Osmanlı donanması-
nın yok edilmesini fırsat bilen Rus Ordusu, Ahıska 
üzerindeki planlarını yeniden yürürlüğe koymuştur. 
Kafkasya Rus Orduları Komutanı Paskeviç, 17 Ağus-
tos 1828’de Ahıska önlerine geldi. On bir gün süren 
kuşatma ve çatışmaların ardından Ahıska’ya girdi. 

Ahıska’dan sonra Ardahan ve Azgur, ardından 
da Çıldır, Rusların eline geçti. Ahıska, Rus esareti-
ne düşünceye kadar tam 250 yıl süreyle Osmanlı’nın 
Çıldır Eyaleti merkezi olmuştur. 

1828 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşları, 14 
Eylül 1829’de imzalanan Edirne Antlaşması ile sona 
erdi. Bu antlaşmayla Ahıska ve Ahılkelek Ruslara 
verildi; Kars ve Ardahan’dan itibaren diğer topraklar 
Osmanlılara bırakıldı. 

Bu tarih, aynı zamanda Ahıska’nın karanlık dev-
rinin de başlangıcı olmaktadır.

Osmanlı Devleti, 1853 Savaşı (Kırım Harbi)’nda, 
Rumeli, Anadolu ve Batum cephelerinde Rus ordu-
larıyla savaştı. Ardından da 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı ve sonrasında imzalanan Ayastefanos (Yeşil-
köy) Antlaşması. Bu savaşlar sırasında Rus ordu-
sunun yaptığı katliamlarla yağmalar, Ahıska Türk-
lerinin uzun yıllar sürecek üzücü kaderlerinin ilk 
sayfalarıdır.

Yeşilköy Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum, 
savaş tazminatı yerine Ruslara bırakılınca, Ahıska 
Türkleri vatandan daha uzakta kalmış oldu.

Çarlık Rusya’sının işgali altında geçen 90 yıllık 
sürede zulümden başka bir şey görmeyen Ahıska ve 
çevresindeki halkın bir kısmı Türkiye’ye göç ederek 
Ağrı, Muş, Çorum, Hatay ve Bursa yörelerine yer-
leşti. Onlardan boşalan topraklara da Rus, Gürcü, 
Ermeni vs. gibi topluluklar yerleştirildi.

Ruslar, 1915 yılında, Türk ordusuna yardım et-
tikleri gerekçesiyle, Ardahan ve çevresindeki halkı 
büyük bir katliama tabi tuttular.

Çarlık Rusyası, Ahıska Türklerine zulüm görevi-
ni(!) 1914-1918 yılları arasında ise Ermeni Taşnak 
çetelerine havale etti. Ermeni çeteleri, ele geçirdikle-
ri Türk köylerini insanlardan temizleyip köyleri ha-
rabeye çevirdiler. Bunun çok hazin sayfaları bilhassa 
Ahılkelek bölgesinde yaşandı. Günümüzde Dağlık 
Karabağ’da olduğu gibi…

Birinci Dünya Savaşı, Ahıska Türklerinin ana va-
tana kavuşma umutlarını güçlendirdi. 1917 Komü-
nist ihtilâliyle Rusya’da Çarlık yıkıldı. 3 Mart 1918’de 
Bolşevik yönetimle Türkiye adasında imzalanan 
Brest-Likovsk Barışı ve Wilson prensiplerinden biri 
olan otodeterminasyon hakkından yararlanan Ahıs-
ka Türkleri, Türkiye’ye katılma kararı aldılar. Bu ka-
rar, resmî bir müracaatla Osmanlı Devleti’ne iletildi. 
Böylece Türkiye, daha önce kaybedilen topraklarına 
kavuşarak 1828’deki sınırına ulaşmış oldu.

Ancak 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mü-
tarekesi, Ahıska Türkleri için kara günlerin yeniden 
başlangıcı oldu. Kısa bir süre Kars’taki Millî Şura 
Hükümeti’ne katılan Ahıska ve çevresi, bu hüküme-
tin İngilizler tarafından yıkılmasıyla yeniden Erme-
ni ve Gürcülerin işgaline uğradı.

Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında 16 Mart 
1921’de imzalanan Moskova Antlaşması, Ahıska’yı 
anayurttan son defa koparmıştır. Ahıska Türklerini 
bekleyen asıl tehlike ise bundan sonra ortaya çıka-
caktır. Sonraki yazımızda da ondan bahsedeceğiz. 
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