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(1974-1989) SSCB Yüksek Sovyeti 
milletvekilliği yapmış önemli bir 
siyasetçi ve aynı zamanda gerçekten 
inanmış bir komünisttir. Bunun 
yanı sıra 1985-1990 yılları arasında 
SSCB Başbakanlık koltuğunda 
oturmuş bir kişidir. 1989’da Fergana 
olaylarının yaşandığı zaman 
Özbekistan’a gelerek incelemelerde 
bulunmuş, olup bitenlere bizzat 
şahit olmuştur. Fakat asıl önemlisi, 
Rıjkov’un Fergana’nın çeşitli 
ilçelerinde saldırganlardan kaçarak 
askerî tesislere (poligon) sığınmak 
zorunda kalan Ahıskalılarla 
görüşüp, 17 binden fazla Ahıskalıyı 
askerî uçaklarla Rusya’ya göç 
etmeye ikna eden siyasetçi olarak 
bilinmesidir.1 

Rıjkov, 2005 yılında Nash Sovremennik 
dergisinde SSCB’nin son dönemlerinde meydana 
gelen ve SSCB’nin çöküşünü hızlandıran etnik 
çatışmalarla ilgili yazı dizi kaleme almıştır. Tiflis 
olayları ve Karabağ Savaşı’nın yanı sıra Fergana 
olayları konusunda da bizzat yaşadıklarını kaleme 
almış, hem Moskova’nın, hem Taşkent’in ve 
hem de Tiflis’in yaşanan olaylara yaklaşımlarını 
ve Ahıskalıların geri dönüşü konusunda nasıl 
tutum sergilediklerini ilk ağızdan dile getirmiştir. 
Bu bakımdan onun anlattıkları, olayların arka 
plânını tam olarak aydınlatmasa da bize bazı 
önemli ipuçları vermekte, olaylara farklı bir bakış 
açısıyla yaklaşmamızı sağlamaktadır. Rıjkov’un 
“Fergana: 1989’un Kara Haziranı” başlığıyla kaleme 
aldığı yazıda Ahıska Türkleriyle ilgili kısaca bilgi 
verdikten sonra, Fergana faciasını ayrıntılı şekilde 
anlatmış, hadiselerin sebeplerini, sorumlularını, 
poligonda mülteci durumuna düşmüş Ahıskalılarla 
yaptığı görüşmeyi, olaylar konusunda Gürcülerin 
ve dış dünyanın tutumunu ayrıntılı bir şekilde 
ortaya koymuştur. 2 Dolayısıyla sözü uzatmadan 
ve yorum yapmadan Rıjkov’a kulak verelim
1   Fergana’dan Rusya’ya göç eden Ahıskalılar konusunda  
    ayrıntılı bilgi için bkz: İbrahim Hasanoğlu, Ahıska Türklerinin   
    Fergana Faciası, Bizim Ahıska, Sayı: 34, (Bahar 2014), s. 11-16.
2   Nikolay Rıjkov, Fergana: Chernıy İyun 1989-go,  
    Nash Sovremennik, No: 11, 2005.

Ahıska Türkleri Kimdir?

Bugün herhangi bir ülkeden yüzyıllarca önce 
ne zamansa Türk askerinin geçtiğini, eskinin bu 
sert savaşçılarının bugün oldukça barışçı insanlar 
olarak yaşadıklarını görebiliriz. Onların bir kısmı 
da Ahıska’da, Gürcistan’ın Türkiye sınırına yakın 
bölgesinde bulunuyordu. Gürcistan SSC’nin Ahıska 
bölgesinde 220 Türk köyü bulunuyordu ve buranın 
insanları ağırlıklı olarak Türk’tü. Fakat Ermeni 
ve Gürcülerle birlikte yaşamaktaydılar. İnsanları 
tarım, bahçecilik, halı dokuma ve geleneksel Türk 
zanaatıyla uğraşıyor ve genel olarak da rahat bir 
hayat yaşıyorlardı. 1920’li yıllarda bu halka baskılar 
yapılmaya başlandı. 1926 yılına kadar köylerde 
Türkçe eğitim veren ilkokullar mevcuttu fakat 
1937’den itibaren Türklerin çoğunun bilmediği 
Gürcüce eğitime başlandı. İş, Gürcistan nüfusunun 
Müslüman kısmını temizlemeye kadar gitmişti. 
Diğer Müslümanlar gibi Türkleri de Gürcü soyadı 
almaya ve milliyetini değiştirmeye zorladılar.

Büyük Vatan Muharebesi’ne 40 binden fazla 
Türk katıldı ki, bunların 26 bini çeşitli cephelerde 
öldüler. 8 Türk ise Sovyetler Birliği Kahramanı 
unvanını aldı. 1944’ün 14 Kasım gecesi Stalin’in 
emriyle Ahıska’nın 220 köyünden 100 binin 
üzerinde Müslüman tahliye edildi. Türkiye ile 
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savaş ihtimali ve Ahıskalıların Türkiye sınırına 
yakınlığı- 60-70 km- muhtemel cephe hattından 
onları tahliye etmek için sözüm ona (güya) 
objektif bir sebepti! Sürgün trenleri doğuya doğru 
ilerliyordu. Aralık ayı ortalarında ilk Türk grupları 
Özbekistan’a varmaya başladılar. Sürgün halkı 
ağırlıklı olarak Fergana ve çevresindeki Kokand, 
Taşlak, Kuvasay, Margilan’a yerleştirdiler. Sürgün 
ahali şehirlerde fabrika, çeşitli sanayi tesisleri, 
inşaat gibi yerlerde ve genelde işçi olarak 
çalışıyorlar, köylerdeyse pamukçuluk, hayvancılık, 
bahçecilikle uğraşıyorlardı. Türklerin çoğunluğu 
köylüydü. Yüksek eğitim almış insanları çok azdı. 
Taşkent’te 2350 Türk’ten sadece 8’i yüksek eğitim 
almış, 18 kişiyse yüksekokul bitirmişti. Çocuklar 
Özbek ve Rus okullarında okuyor, evdeyse 
Türkçe ve Özbekçe konuşuluyordu. Zamanla halk 
gelenekleri, ritüelleri ve töreleri unutuluyordu. Bu 
gidişat Türkleri kaygılandırıyordu. Onlar, eriyip 
yok olmaktan korkuyor, bu yüzden de tarihî 
vatanlarına bir an önce dönmeyi arzu ediyorlardı. 

Fergana Olayları

Tiflis’teki trajediden sonra devleti yıkıma 
götüren bir sonraki aşama Fergana olayları oldu. 
Bu olay Tiflis olaylarından daha az yankı uyandırsa 
da acımasızlıkta çok daha beterdi. Başlangıçta 
yerel yöneticiler, kanlı çatışmayı Fergana vadisinde 
toplu olarak yaşayan Özbek ve Ahıska Türklerinin 
bir dizi anlaşmazlığının sonucu olarak göstermek 
istediler. Ancak birkaç gün geçmeden olayların 
geniş ve korkunç boyutu bütün gerçekliği ile ortaya 
çıktı.

Fergana bölgesi emniyet mensupları, 
23 Mayıs’taki olayları bütün ayrıntılarıyla 
kaydetmişlerdi. Meydanı uyuşturucu da kullanan 
alkollü gençler doldurmuş ve “Türkler hiçbir şey 
anlamadı, onlara ders vermek gerek!” şeklinde 

sloganlarla Türklerin yaşadıkları mahallelere 
doğru yönelmişlerdi. Kalabalık ancak gece saat 
02’de dağıtılabilmişti. Benzer olaylar ertesi gün de 
yaşandı. Provokatörler köy köy, mahalle mahalle 
dolaşıyor, Kuvasay’da Türklerin ekonomi ve 
ticarette önemli pozisyonlarda bulunduğunu 
(aslında Türkler çimento fabrikası, inşaat, bahçecilik 
gibi alanlarda işçi olarak çalışıyorlardı), Özbekleri 
ezdiklerini, onların çocuklarını öldürdüklerini, 
kadınlara tecavüz ettiklerini söyleyerek halkı tahrik 
ediyorlardı. Kargaşa dalgası Ahıska Türklerinin 
yaşadığı birçok yere yayılmıştı. 

Fitneciler Taşlak ilçesine de geldiler ve 
Kuvasay’da bulunan Türklerin “vahşiliklerinden” 
bahsettiler. Tahrik edilen kalabalık, 3 Haziran 
sabahı toplanmaya başladı. Saldırgan gençler 
arasında çok az Taşlaklı vardı. Yabancılar, kalabalığı 
Ahıska Türklerine karşı şiddet kullanmaya davet 
ediyorlardı. Holiganlar karşılarına çıkan her 
şeyi yıkarak sokakların içlerine doğru koştular. 
Türk evlerine saldırılıyor, yürek burkan kadın 
çığlıkları duyuluyordu. Kudurmuş gençlerin ilk işi 
Fergana’dan gelen polisleri durdurmaya çalışmak 
oldu. Fakat holiganlar güçlerini artırmaya devam 
ettiler. Yaklaşık üç bin kişi toplanmıştı. Bu topluluk 
çevreyi dolaşarak akşam yine Taşlak’a döndüler. 
Pogromlar3 devam ediyordu. Türklerin evleri önce 
yağmalandı, insanlar aşağılandı, daha sonra da 
evlerin pencerelerinden yanan meşale ve içinde 
yanıcı karışım bulunan şişeler (molotof kokteyli) 
atıldı. Yetkililer alelacele Ahıska Türklerini tahliye 
ederek kaymakamlık binasına yerleştirdiler. 
Binanın toplantı odasında birkaç yüz kadın, çocuk 
ve özürlüye geçici barınak bulunabildi.

Ertesi gün kalabalık, Türklerin kendilerine 
teslim edilmesi talebiyle kaymakamlık binasına 
geldi, ciddî bir saldırıya geçti. Binayı elde 
tutamayacağını gören Kaymakam yardımcısı 
ve Rayispolkom4 başkanı, zaman kazanmak için 
kendilerinin rehine olarak alınmasını teklif ettiler. 
İlçe yöneticilerinin bu hareketi gerçekten cesaret 
gerektiriyordu. Bunun benzeri olaylar ilçe polis 
karakolunda da gerçekleşti. Saldırı dört saat devam 
etti ve 15 polis ciddî şekilde yaralandı. Bir polis 
de hayatını kaybetti. Bu arada 43 ev ve 10 araba 
yakılmış, 170 ev yağmalanmıştı.

Taşlak ilçesinde 4 Haziran 1989 tarihinde 
cinayet işlemekle suçlanan 12 kişi hâkim karşısına 
çıkarıldı. Bu gençler, 3 Haziran’ı 4 Haziran’a 
bağlayan gece yakılmış Oraç köyünden pogroma 
3  Pogrom: Dinî, etnik veya siyasî sebeplerle bir gruba karşı  
     girişilen şiddet hareketleridir.
4    Halk Temsilcileri Sovyeti Bölge Yürütme Kurulu 
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maruz kalarak kaçan, içinde kadınlarla birlikte dört 
Ahıska Türkünün bulunduğu arabayı durdurarak 
önce onları şiddetli bir şekilde dövmüş ve arabayı 
yakmışlardı. Zorbalık birkaç saat devam etmiş 
ve ölünceye kadar dövülen bu insanlar, tarlaya 
götürülerek orada sabaha kadar bağlı şekilde 
bırakılmışlar. Ertesi gün katiller geri dönmüş ve 
Türklerin üzerlerine benzin dökerek canlı canlı 
yakmışlardı. 

Ahıska Türkleri ve Özbekler arasındaki 
çatışmanın, mahallî olmaktan çıkıp geniş kapsamlı 
şekilde bölgenin birçok ilçesine yayıldığı, 
Moskova’da bize 4 Haziranda bildirildi. Durum 
kontrolden çıkmıştı. Pogrom merkezleri farklı 
yerlerdeydi. Pogromcuların çalışmaları sonuç 
vermişti: İlk önce beyinlerin yıkanması ve 500-
1000 kişilik kalabalığın toplanması. Daha sonra 
da Türklerin evlerine baskınlar, yağmalar, 
kundaklamalar ve cinayetler...

Ben diğer ilçe, fabrika, kolhoz5 ve sovhozlarda6 
yaşananların üzerinde durmayacağım. İnanın 
bana oralarda yaşananlar anlattıklarımdan daha 
az korkunç değildi. Benim gördüklerimi kimsenin 
görmesini arzu etmezdim. 1 Temmuz 1989 itibariyle 
Fergana bölgesinden 21.000 kişi göç etti. Bunların 
1269’u Kırım Tatarı, 833’ü Rus, 310’u Tacik, 113’ü 
Yahudi ve 16.282’si Ahıska Türküydü.

Poligon

Özbekistan’da konuşulanlara göre büyük 
sürgün (1944 sürgünü), bu etnik çatışmanın 
sebeplerinden biriydi. Fakat maalesef bu tek sebep 
değildi. Özellikle 4 Hazirandan sonra her gün 
Özbekistan’daki etnik çatışmanın derin sosyo-
ekonomik kökenleri olduğu daha iyi anlaşılıyordu. 
Sorunu yerinde çözmek, İçişleri Bakanlığı askerleri 
ve polisin korumasında olan kampta bulunan 
binlerce Ahıska Türkünün kaderini tayin etmek 
gerekiyordu. Daha ayın 3’ünde Fergana’ya 
gelen Özbekistan Bakanlar Kurulu Başkanı F. H. 
Kadirov beni sürekli arıyor ve telefonda bağırıyor, 
“Harekete geçmek gerek!” diyordu.

Tam bu sırada Ahıska Türklerinin Moskova’daki 
temsilcileri ortaya çıktı. Başkentte bulunan ve 
bütün Ahıska Türklerini temsil eden bu teşkilatın 
adı “Vatana Dönüş Komitesi”ydi. Onlar benden 
sorunun eşzamanlı ve acil olarak çözülmesini 
istiyorlardı: “Ahıskalıları Ahıska’ya götürün. Orası 
bizim toprağımızdır, Gürcülerin değil… Herkesi 
aynı anda oraya yerleştirmenin mümkün olmadığını 
biliyoruz. Bu yüzden hadi pek de büyük olmayan bir 
5   Kollektivnoe Hozyaystvo-SSCB’de kolektif çiftlik.
6   Sovetskoe Hozyaystvo-SSCB’de Devlet tarım işletmesi veya devlet çiftliği.

grubun gönderilmesiyle başlayalım.  Ve hemen bize 
özerklik verilmesi sorununu çözün.”

Kadirov telefonda rahatsızdı: “O hangi 
komitedir? Komite bizdedir! Burada poligonda. 
Gelin ve onlarla görüşün. Onlar Gürcistan 
konusunun hemen halledilemeyeceğini çok iyi 
anlıyorlar. Onların şu an insan gibi yaşamaları 
gerek. Burada çocuk ve yaşlılar var.”

Davet edin, diye cevap verdim Kadirov’a. 
Zamanını söyleyin hemen uçak gönderelim. Bu 
zaman Rusya’nın birkaç bölgesi mültecileri kabul 
etmeye hazırdı. Bu sorunu Rusya yönetimi çabuk 
çözmüştü.

Hayır, Kadirov benimle aynı fikirde değildi. 
Onlar böyle istemiyor. Onlar ülke yönetiminden 
biriyle konuşmak istiyor. Onlar ileriye dönük 
perspektifi bilmek istiyor.

SSCB Yüksek Sovyeti milletvekilleri 9 Haziran’da 
bana resmî öneri ve taleple müracaatta bulundular: 
“Sayın Nikolay İvanoviç! Sizin insanlığınızı ve iyi 
niyetinizi göz önünde bulundurarak sizin Fergana’ya 
gelmenizi talep ediyoruz. Eğer siz buraya gelirseniz 
halkın huzursuzluğunun hemen son bulacağına ve 
herkesin sakinleşeceğine eminiz. Sosyo-ekonomik ihmali 
hemen düzeltmemiz gerekir.”

12 Haziran sabahı Fergana’ya gitme kararı 
aldık. Benimle birlikte Politbüro üyesi SB Merkez 
Komitesi Sekreteri Viktor Çerbikov ve Milliyetler 
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Sovyeti Başkanı ve aynı zamanda Özbekistan 
Komünist Partisi Birinci Sekreteri Rafik Nişanov 
geldi. Garip tesadüftür, Fergana’daki trajik olaylar 
yaşandığında bizim başkanımız (Gorbaçov) bu 
sefer de yurtdışında, Bonn’daydı. Benim arşivimde, 
manşetinde iki resmin bulunduğu Özbek  “Pravda 
Vostoka” gazetesinin 15 Haziran 1989 tarihli 
nüshası saklıdır. İlk resimde tebessümle Almanları 
selâmlayan Gorbaçov, ikincisindeyse yakılmış 
Türk evlerinin yanında şok içerisinde Rıjkov ve 
Çerbikov duruyor!

Akşam şehre gelince ben hemen mültecilerin 
bulunduğu poligona gitmeyi teklif ettim. Fakat 
Kadirov bunu kesrin bir şekilde reddetti. Çünkü 
o gün ölüleri gömmüşlerdi. Parçalanmış ve ya-
kılmış cesetlerin görüntüleri 
kamptakileri hiddetlendirmiş-
ti. Bu durumda herhangi bir 
görüşme yapılamazdı ve hat-
ta güvenlik konusu da hafife 
alınacak türden değildi. Fakat 
ben poligondaki mültecileri zi-
yaret etmeden ve onların ko-
mitesiyle görüşmeden benim 
Fergana’ya gelmemin hiçbir 
anlamı olmadığının çok iyi 
farkındaydım. Ülke yönetimi-
ne ertesi gün sabah saat 9’da 
poligonda olacağımı bildirdim.

Sabah erkenden otobüsle 
yola çıktık. Kampa vardığı-
mızda dehşete kapıldım. Ora-
da nasıl yaşanılabilirdi? Yan-
mış, tamamen çıplak, tek bir 
ağacın bile olmadığı yer. Yarı 
saydam barakalar, askerî ça-
dırlar, tankerdeki içme suyu 
sıcaktan kaynamak üzere… Otobüsten indiğimde 
el ele tutuşan güçlü adamlardan oluşturulmuş bir 
çeşit koridorda buldum kendimi. Geri kalan kadın-
lar, erkekler, yaşlılar ve çocuklar arkada toplanmış-
tı. Etraftan vahşi bir uğultu duyuluyordu. İki kadın 
ellerimden tuttu ve bu canlı koridordan beni bara-
kaya götürdüler. Burada bizi bekliyorlardı. Bu, tam 
da Kadirov’un sözünü ettiği komiteydi. Görüşme 
bir buçuk saat sürdü. Görüşmeyi benimle otobüs-
ten barakaya kadar gelen bir kadın yürütüyordu. 
Kimse Özbeklerle ilgili bir tek kötü kelime söyle-
medi, aksine: “Biz buraya geldiğimizde onlar bize son 
ekmeklerini verdiler, diyorlardı…” Tam bu sırada şu 
soru yöneltildi: “Özbekistan’da kaç tane yüksek 
eğitim almış insan var, biliyor musunuz? Peki ya bun-
ların içinde kaçı Ahıskalı? Biz işçi atlarız. Bizim yerimiz 

topraktır. Ve bize tedricen yerimizi gösterdiler. Biz artık 
böyle istemiyoruz. Biz Gürcistan’a dönmek istiyoruz. 
Yarın, öbür gün olmasa da olur, biz bunu anlıyoruz. Bi-
zim topraklarda artık başkaları yaşıyor, fakat bu sorunu 
prensip olarak çözün.”

Görüşmede kamptaki insanların askerî 
uçaklarla Rusya’nın derinliklerine tahliye edilmesi 
konusu prensip olarak kararlaştırıldı. İleride 
Rusya’nın sekiz bölgesine yerleştirme konusu be-
nim Özbekistan’a gitmemden önce zaten karar-
laştırılmıştı. Askerî uçaklar da Fergana havalima-
nında hazır şekilde bekliyordu. Komite üyesi yol 
arkadaşım bana kalabalığa hitap edebilmem için 
söz verdi. Bir anda ölüm sessizliği oldu. Kısa bir 
konuşma yaptım. Komiteye, kabul edilen kararı 

bildirdim. Herkesi acil ola-
rak yeni yaşayış yerlerine 
gitmeye çağırdım. Ön sıra-
dan sakallı bir ihtiyar kalktı 
ve bana hitaben: “Sizin tekli-
finizi kabul etmeden önce cevap 
verin yoldaş Rıjkov! 40 yıl önce 
ana topraklarından atılmasında 
suçlu Ahsıka Türkleri midir?” 
dedi. Hayır, diye cevap ver-
dim. Bu adaletsiz bir karardı 
ve Parti, olayı bu doğrultuda 
değerlendirdi.

O, yeniden: “Bu vahşi kat-
liamın suçlusu Ahıska Türkleri 
midir?” Hayır, diye cevaplı-
yorum. Fakat Özbek halkı da 
suçlu değil. Etnik çekişme-
yi alevlendiren, haydutluk, 
pogrom, katliam yapanlardır 
suçlu. Ben burada ve ülkenin 
diğer yerlerinde güvenlik 

güçlerinin suçluları bulacağını ve mahkemelerin 
onlara hak ettikleri cezayı vereceği söyledim. Hiç 
kimse sorumluluktan kaçamaz, buna olayları yö-
neten karanlık güçler de dâhildir. Ve ben verdiğim 
sözü tuttum.

Bir Röportaj

Rıjkov, bir Öbek televizyon kanalına verdiği 
röportajda, Sovyet yönetiminin geri dönüş 
konusunda nasıl ipe un serdiğini, Ahıskalıları 
vatanlarından sürgün edenin Gürcistan 
yönetimiymiş gibi geri dönüş konusunun Gürcistan 
yönetimiyle görüşülüp çözülmesi gerektiğini 
bildirerek bir nevi sorumluluğu Moskova’nın 
üzerinden atmaya çalışıyor. Kendi görevininse 
sorunu hemen çözerek katliamı durdurmak 
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olduğunu ve olayların gerçek sebeplerini ve 
kökenlerini araştırmak olduğunu belirtiyor: 

“Biz Özbekistan’a son zamanlarda ortaya çıkan 
sorunları yerinde incelemek için geldik. İşe evlerini 
kaybetmiş ya da terk edip askerî poligona sığınmak 
zorunda kalan Ahıska Türklerini ziyaretle 
başladık. Biz halkın bizimle görüşmek için yetki 
verdiği komite üyeleriyle konuştuk. Bu görüşmeler 
çok zordu. Şu anki görünüşe göre nihaî bir sonuca 
varmak çok zor. Bunu yapmak için daha çok erken. 
Bütün gelişmeleri ve özellikle politik plândaki 
gelişmeleri derinlemesine incelemek gerek. Ülkede 
ne olmuştu, 23 Mayıs’tan bu yana birkaç gün 
içerisinde ne kadar büyük değişiklik yaşanmıştı 
ki, böyle trajik sonuçlar ortaya çıkmıştı? Başka 
söz bulamıyorum. Bu, gerçekten trajik bir şeydir. 
Özbek halkıyla 45 yıl yan yana yaşayan halka neden 
bir anda böyle düşmanlık beslemeye başladılar? 
Ayrıca şunu da eklemek gerekir, ağır moral çöküntü 
içinde olan Ahıska Türklerinin yaşadığı bütün bu 
trajedilere rağmen hâlâ Özbek halkının kendileri 
için yaptıklarına değer veriyorlar. Onlar bugün 
de Özbek halkını suçlamadıklarını söylüyorlar: 
“Bu belirli bir grubun işidir ki, biz yönetimden bizi bu 
duruma düşürenleri belirlemesini istiyoruz.”

Ben ülkenin bugünkü durumunu şöyle değer-
lendiriyorum. Fergana ve bizim bulunduğumuz 
Kokand’da durum oldukça gergindir. Fakat olay-
lar, 7-8 Haziran’daki gibi yaşanmıyor. Her şeye 
rağmen insanlarda sadece Ahıska Türklerinin de-
ğil, diğer milletlerin de böyle bir şey yaşayabileceği 
korkusu ve güvensizliği var. Bence bu en korkunç 
olanıdır. Güvenliğin sağlanması gerekir. İnsanlar 
onlarca yıl yan yana yaşadılar ve kimse onlardan 
hangi millete mensup olduğunu sormadı. Biz in-
sanlarla sohbet ettik, iki fabrikayı ziyaret ettik. Ora-
da bize açıkça şöyle diyorlardı: “Biz kimseden kimin 
Özbek, kimin Rus, kimin Kırım Tatarı ya da kimin Türk 
olduğunu sormadık. Biz aynı ailede yaşıyorduk, birden 
böyle olaylar gelişti.”

Tabii ki, bizim yasal olarak ciddî işler yapmamız 
gerekir. Savcılık olaya el koydu ve her gelişmeyi 
inceliyorlar. Bizim bu olayları değerlendirmemiz 
lazım. Ve tabii ki de herkes hak ettiğinin karşılığını 
almalı. Fakat en önemlisi, bu sorunun siyasî 
olmasıdır. Çünkü birkaç gencin, hatta birkaç yüz 
gencin toplanarak birkaç bölgeyi kelimenin tam 
anlamıyla terörize etmesi mümkün değildir. Bizce 
sorunun daha derin kökleri bulunuyor. Bence 
cumhuriyetin parti teşkilatı toplanmalı ve olayları 
değerlendirmelidir. Eminim ki, komünistler 
Özbekistan’daki olayların yaşanmasına sebep olan 
problemleri tespit edebilecektir. Ülkede yaşananlar 

basit bir olay değil. 
Soru: Ahıska Türklerinin tahliyesi başladı. Ben 

dün kendi röportajımda bu çalışkan insanların 
gittikleri her yerde tarımcılığı kalkındıracağını 
söyledim. Son durumdan faydalanarak belirtmek 
istiyorum ki, Ahıskalılar geçici olarak taşınıyorlar. 
Söyleyin lütfen, bu halkın vatanlarına, Gürcistan’a 
yerleşme problemi nasıl çözülecek?

N. Rıjkov: Ahıska Türkleri uzun zamandır 45 
yıl önce yaşadıkları Gürcistan’ın bazı ilçelerine 
dönme konusunu gündeme getiriyorlar. Biz bu 
sorunun çözümünün kolay olmadığını, bunun 
karşısında birçok engelin bulunduğunu açıkladık 
ve hatta Gürcistan’da bile bu konuda belirli bir 
gerginlik yaşanıyor. Bu yüzden bu soruya, “hadi 
bu insanları oraya yerleştirelim” şeklinde cevap 
veremeyiz. Bu sorunu Gürcistan yönetimiyle 
çözmek gerekir. Yüksek Sovyet ve Milliyetler 
Sovyeti, ilgili ülkelerle birlikte bu çalışmayı ortak 
yürütecek özel heyet oluşturmaya hazırlanıyor. 
Tabii ki bunun için zaman gerekiyor. Biz bu 
sorunun çabuk çözülmeyeceğinden eminiz fakat 
bu sorun çözülecektir. 

Bu kampta 15 bin kişiyi korkunç sıcağın altında 
her türlü temel ihtiyaç maddesinden yoksun bir 
şekilde çadırlarda bırakmanın imkânsız olduğu 
açıktır. Durum daha da kötüleşti. Ahıska Türkleri 
ve Özbeklerin birlikte yaşadığı yerlerde güven 
sarsıldı. Bir daha tekrarlıyorum: Bu olaylardan 
dolayı bütün Özbek halkını suçlamıyoruz.  

Rusya Federasyonu’nda sekiz bölgesi Ahıska 
Türklerini kabul etmeye razı oldu. Fakat onlar, 
toplu şekilde yaşayabilmek için üç bölgeye 
yerleşmek istiyorlar. Eğer biz şimdi bu insanları 
Rusya’ya götürsek bile bu geçici olacaktır. Biz on-
ların daimî ikametgâh talebinde bulunacaklarını 
biliyoruz ve bu yüzden komiteyle görüşmemizde 
de, sonraki mitingde de bunun geçici bir durum 
olduğunu ve sorun çözülür çözülmez kendi yerle-
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rine taşınacaklarını yeniden 
teyit ettik. Bugün biz başka 
çıkış yolu göremiyoruz ve 
bizim tutumumuz hem ko-
mite hem de halk tarafından 
desteklenmiştir.

Ben yine tekrarlıyorum, 
tüm bu yaşananları derin-
lemesine incelemek gerekir. 
Güven ve sükûnetin sağlan-
ması gerekir. Özbekistan’da 
birçok etnik grup yaşıyor. 
Ve bugün bunlar arasında 
belirli sürtüşmelerin yaşan-
dığı hissediliyor. Bu sarsın-
tı ister istemez güvensizliği 
tetikledi. Ama ben bunun 
zaman meselesi olduğuna 
inanıyorum. Eskiden nasıl 
güven ve karşılıklı saygı 
vardı, görünüşe göre böyle de devam edecek. Biz 
bundan eminiz.

Arka Plan: Etnik ve Politik Faktör

Rıjkov, olayların yaşanmasında ülke yönetiminin 
parmağının olup olmaması konusunda ileriye 
yönelik çatışma hazırlıklarını anlatarak şu can alıcı 
soruyu soruyor: Ne yani bu kadar hazırlıktan ülke 
yöneticilerinin haberleri yok muydu? Bu sorunun 
cevabı 25 yıldır karanlık kalan olayların arka 
planını aydınlatmak için belki de yeterli olabilirdi. 
Fakat Rıjkov bu soruyu kısmen cevaplandırıyor 
ve Sovyet ve parti görevlilerinin de pogromlara 
katıldığının belirlendiğini söyleyerek o dönem ülke 
gazetelerinden birindeki haberden alıntı yapıyor:  
“…N.İ.Rıjkov, bütün bu soruların cevabını, her 
şeyi iyice araştırarak cevaplamanın mümkün 
olacağını söyledi. Bunun için zaman gerekiyor, 
fakat bugün bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Meselâ, 
artık bazı Sovyet ve parti görevlilerinin pogromlara 
katıldığı bilinmektedir. SSCB Bakanlar Kurulu 
Başkanı, ‘haydutlara benzin ve araç tedarik edenleri, 
gençlere votka içirenleri getirerek hiçbir suçu olmayan 
insanların karşısında cevap vermeye zorlamak isterdim’ 
dedi. Katiller ve tecavüzcüler, işledikleri suçlardan 
dolayı kanun karşısında hesap vereceklerdir.”

Özbekistan’dayken kendilerini de, ülke 
yönetimini de, öncelikli olarak “bu vahşi çatışmayı 
teşvik eden temel motifler ne olabilirdi?” 
sorusunun rahatsız ettiğini belirten Rıjkov,  bu 
sorunun 14 Haziranda Taşkent’te düzenlenen parti 
programında kısmen cevap bulnduğunu söylüyor. 

Fakat sorunun geri kalanıyla ilgili daha sonra analiz 
yapmak ve bazı ip uçları çıkarmak gerektiğine 
dikkat çekerek olayların sebebini ağırlıklı olarak 
etnik ve ekonomik faktörlerle açıklamaya çalışıyor. 
Rıjkov bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklıyor:

“Fergana’da yaşananların toplumun belirli 
bir kesiminde ahenkli bir şekilde ortaya 
çıkmış bir şey olmadığı açıktır. Bu olayların 
başında milliyetçi kuruluşlar duruyordu. 1988 
sonbaharından itibaren ülkede milliyetçi ruh hali 
açıkça görünmeye başladı.  Fergana Politeknik 
Enstitüsü’nde öğrenci ve hocaların da katılımıyla 
yapılan bir toplantıda “Biz Rusça öğrenmek zorunda 
değiliz, gelmeler bizi çoktandır bıktırdı.” şeklindeki 
açıklama şiddetli alkışlarla karşılandı. Kâfirlerin 
sınır dışı edileceği şeklindeki dedikodular özellikle 
yaygınlaştırılıyordu.  “Özbekistan Özbeklerindir!” 
“Herkesi Özbekistan’dan Kovmak Gerek-Tatar, Türk, 
Rus, Yahudi” gibi sloganlar birçok şehirde gündelik 
olarak kullanılıyordu. Aralık 1988’de Taşkent’te 
binlerce kişinin katıldığı mitingde açıkça “Ruslar 
Rusya’nıza Dönün!” “Kırım Tatarları Kendiniz 
Kırım’a Defolun!” şeklinde sloganlar atıldı. Tam da 
bununla aynı zamanda Andican’da, “Ruslara boyun 
eğmeyin! Onlar zor yıllarda buraya donsuz geldiklerini 
unuttular! Özbekistan’da onlara yer yoktur!” şeklinde 
sözlerin bulunduğu broşürler dağıtılıyordu. Şubat 
1989’da Taşkent’te tramvayda yolcuları döven 
holiganlar, “Rusları keseceğiz! Ruslar Özbekistan’da 
herkesi bıktırdı. Onları sokak lambalarının bulunduğu 
direklere asmak gerek!” diye bağırıyorlardı. İşte 
böylece sistematik bir şekilde halk ideolojik olarak 
rehabilite ediliyor, daha sonra eylemlerin hazırlığı 
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ve uygulanması geliyordu.
Şubat 1989’da Özbekistan İçişleri Bakanı eski 

yardımcısı E. Didorenko Taşkentskaya Pravda’ya 
verdiği röportajda son üç yılda yaşanan cinayet 
verilerini açıklamıştı. Onun verilerine göre son 
üç yılda İçişleri Bakanlığı organları yaklaşık 700 
suç örgütünü etkisiz hale getirmişti ki, bunlarda 
tam teşekküllü bir tümen oluşturulabilirdi! 
1988’de Margilan’da neredeyse açık bir şekilde 
ilerideki toplumsal düzensizliklerde iştirak 
edecek gönüllüler kayda alınıyordu. Daha 
sonra kayda alınan gönüllülere, “Bizden mesaj 
bekleyin!” şeklinde haber gönderilmişti. Kokand’da 
ise Özbekistan’ın bütün bölgelerinden gelen 
delegelerin katıldığı dinî bir toplantı yapıldı. Bu 
görüşmede bağımsız Özbek İslâm Cumhuriyeti 
kurulması konusu tartışıldı. Bu şehirde silâhlı bir 
kalabalık, “Türkleri boğalım. Lenin pisliği Rusları 
boğalım!” şeklinde sloganlar atılıyordu. Fergana 
bölgesinde Şubat ayından itibaren pratik olarak 
açıkça silâh, çelik mızraklar, el yapımı bombalar, 
molotof kokteylleri hazırlanmaya başlanmıştı. Ne 
yani ülke yöneticilerinin bundan haberleri yok 
muydu? Katılımcılar arasında önemli sayıda genç 
bulunuyordu. Çok büyük sayıda da eski sabıkalı 
ve işsiz bulunmaktaydı. Bunların çoğu alkol ve 
uyuşturucu almışlardı. 

Sık sık şu soru soruluyordu: Bu kadar 
duyulmamış gaddarlık ve sadizm nerden çıktı? Bu, 
Özbeklerin ulusal özelliği değil mi? Hayır, değil. 
Dünya, Özbekleri tarihî olarak kültürlü bir halk 
şeklinde tanıyor. Kötü halk yoktur, kötü insanlar 
vardır. Bu gaddarca eylemler yer altı bir merkezde 
hazırlanmıştı. Bu merkez, bu şiddetli, karanlık 
işleri yapmak için bu aşağılık insanları özellikle 
seçmişti.

14 Haziranda Taşkent’teki parti toplantısında ben 
de, diğer katılımcılar da konuşmalarda hem olaylar 
hem de ülke yönetiminin tutumu değerlendirildi. 
Birçok konu benim şu an açıkladıklarımla örtüşür 
şekilde değerlendirilmişti. Ben yaşananları 
ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesi ve politik 
durumuyla ilişkilendirmeye çalıştım. Son beş 
yılda ülkenin ekonomik gelişme derecesi oldukça 
düşüktü ve nüfusun hızlı gelişmesiyle uyumlu 
değildi. Kişi başı üretim ülke ortalamasından 
belirgin bir şekilde düşüktü. Tarımsal üretimin 
yeniden yapılandırılması yavaş gerçekleşiyordu. 
Üretimin gelişimindeki gecikme, tarımın pamuk 
üretimi lehine çarpık gelişmesi, her beş kişiden 
birinin toplumsal üretimde yer alamamasına 
sebep oluyordu. O zaman başka türlü istihdam 
da yoktu. Böylece işsiz sayısı artıyordu ki, bu da 

yeni suç ortamlarının oluşması için iyi bir malzeme 
oluşturuyordu.”

Dış Dünya: BBC

Rıjkov, olaylara dış dünyanın verdiği tepkiyi 
anlamak için İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin bu 
dönem yaptığı bir habere dikkat çekiyor ve bu 
haberin hem o zamanki siyasî durumu, hem de ülke 
yönetiminin bu konudaki tutumunu aydınlatması 
açısından önemli olduğunu belirtiyor: 

“İkinci Dünya Savaşı’nda Stalin tarafından 
sürgün edilen halkların çoğunluğu, 1950’lerin 
sonunda Hruşev’in Stalin cinayetlerini 
açıklamasından sonra vatanlarına dönme izni 
aldılar. Çeçenler, İnguşlar, Kalmıklar, Balkarlar ve 
Karaçaylar, hepsi Kuzey Kafkasya’da ve Rusya’nın 
bozkır bölgelerinde yeniden özerkliklerine 
kavuştular. Fakat bu genel durumu bozan dört 
istisna bulunmaktadır: Sovyet uzak doğusunda 
bulunan Koreliler, Volga Almanları, Kırım 
Tatarları ve Meshler (Ahıskalılar). Bu halkların 
üzerlerinden zamanla ihanet suçlaması kaldırılsa 
da, anavatanlarına dönmelerine izin verilmedi.  
Bu adaletsizlik, resmî olarak hiçbir şekilde 
kaldırılamamıştır. Şunu da eklemek gerekir ki, 
sürgün edilen halklar sorunu Brejnev dönemi 
boyunca kapalı kalmıştır. Fakat pratikte bu 
sorunun asıl sebebi muhtemelen sürgün edilen 
halkların vatanlarındaki yönetimlerin onların geri 
dönüşlerine şiddetle karşı çıkmalarıydı. Zamanla 
bu tartışmalı bölgelere, sürgün edilenlerden dinî ve 
millî olarak tamamen farklı insanlar yerleştirilmişti. 
Meshlerin (Ahıskalıların) geri dönüşüyle ilgili asıl 
zorluk, yaşama alanıyla bağlantılıydı. Meshetya, 
Gürcistan’ın güney batısında bulunuyor. Bu bölge 
derin vadilerden, yüksek dağlardan oluşuyor ve 
verimli toprakları çok azdır. Savaştan sonra çok 
sayıda Gürcü, Meshetya’ya zorla göç ettirildi. 
Bunun yanı sıra orada iki nesildir yaşayan köylüler 
Meshlerin toplu göçüne şiddetle karşı çıkacaklardır.

(Gürcülere göre) Meshlerin bazıları Gürcüce 
konuşuyor ve kendileri Gürcü sayıyorlar. Onlar 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 18-19. yüzyıllarda 
Meshetya’yı fethinden sonra İslâm’ı kabul etmek 
zorunda kalmışlardı. Gürcü entelijensiyası bu 
Meshleri geri kabul edip Gürcülerin arasında 
asimile edilebileceğini belirtiyor. Gürcü hükümeti 
büyük bir ihtimalle bu fikri kabul edecektir. 
Fakat diğer taraftan Meshlerin çoğu Türkçe 
konuşuyor ve kendilerini Türk sayıyorlar. 1970’li 
yıllarda onların liderlerinden bazıları, mademki 
kendilerinin Meshetya’ya göçüne izin verilmiyor 
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o zaman Türkiye’ye göç etmelerine izin verilmesi 
talebinde bulundular. Bugün onlar Gürcistan’da 
özerk Müslüman bölgenin oluşturulmasını 
istiyorlar. Bu Türk dilli Meshlerin Gürcistan’a 
kitlesel olarak dönme perspektifi bile artık Gürcü 
toplumunun alarma geçmesine sebep oldu. 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi 
bir potansiyel tehdidin kitlesel huzursuzluğa sebep 
olacağının bilincinde olan iktidarın bu alarma 
özel hassasiyetle yaklaşacağını da göz önünde 
bulundurmak gerekir.

Geçen yıl Gürcistan’ın güneyinde Müslüman 
Azerilerin orada arsa almalarından dolayı 
toplumsal olaylar yaşanmıştı. Tiflis’te asker 
tarafından dağıtılan Nisan gösterileri, Abhazların 
Gürcistan’dan ayrılmasına karşı yapılan ilk 
işaretti. Bunun gibi Meshlerin geri dönüşünü de 
kendilerine karşı tehdit olarak algılayabilirler 
ki artık, Gürcistan’a dönen bazı aileler saldırıya 
maruz kalmışlardır. Fakat eninde sonunda Sovyet 
yönetimi sürgün edilen halklara muhtemelen 
onların şu an yaşadıkları yerlerden kitlesel olarak 
göç etmemeleri için kültürel özerklik teklifinde 
bulunulacaktır.”

Bir Telgraf

Ahıska Türklerinin taleplerinin resmî olarak 
değerlendirileceği sözünü veren Rıjkov, bu sorunu 
ve en azından Ahıskalıların bir kısmının geri 
dönebilmesi için Gürcistan yönetimiyle görüşmeyi 
umut ettiğini söylüyor. Fakat bu kez de Gürcülerin 
Ahıskalıların dönüşü konusundaki tutumunu 
gözler önüne serecek şekilde şu soruyu soruyor: 
Ahıskalıların çoğunluğu Türkçe konuşuyorlar 
ve onlar Müslüman’dır. Peki, Gürcistan bu 
yabancıların gelmesini ister mi? Ardından 
“Gürcistan Gürcülerindir!” sloganını hatırlatan 
Rıjkov, şahsî arşivinde sakladığı o günlerde 
Gürcistan’dan kendisine gönderilen bir telgrafı 
okurlara sunuyor:

Çok Değeri Başkan
Engin bilgi ve mantığınızı bildiğimden, sizin özellikle 

14 Haziranda merkezi televizyon kanalına verdiğiniz 
röportajdaki sözleriniz beni çok şaşırttı. Nasıl oluyor 
da Meshet Türkleri milleti kavramının ciddiyetten uzak 
olduğunu fark etmiyorsunuz? Siz neden başkalarının 
hatalarını tekrarlıyorsunuz? Siz biliyorsunuz ki, 
bir insan aynı anda iki millete ait olamaz, ya Türkler 
vardır ya da Meshler, yani Gürcüler. Neden onları 
bizim üzerimize atıyorsunuz? Size öyle gelmiyor mu ki, 
sizin tarafınızdan verilen tavizler, Rusları, Gürcüleri, 

Baltıklıları, Orta Asyalıları ve diğer halkları kendi 
topraklarından kovmaya itecektir. Rusları, Gürcüleri, 
Ermenileri, Azerileri, başka bir ifadeyle bizim ülkemizde 
cömertçe yerleşen bütün bu yabancıların kovulmasına 
sebep olacaktır.

Dikkatli olun Yoldaş Başkan. Siz etnik ateşi 
körüklemeye başladınız, fırtına biçeceksiniz.

Derin saygılarımla.
Pateishvili Anzor Gitevich,
Gazeteci, “Sabnota Acara” redaksiyonu, Batum

Ben neyi umut ediyordum? Ben barakada 
oturup, bu son derece yorgun, ağlamaya bile 
takati kalmamış insanları hatırlayıp, benim 
yerimde Gürcü meslektaşlarımın olduğunu 
gözümün önüne getiriyordum. Ahıskalıların 
göçünü, Gürcülerin Abhazya ve Güney Ozetya’nın 
bağımsızlık ilân ettiklerinde olduğu gibi kendi 
birlikleri için tehdit olarak algılayabileceklerini 
çok iyi anlıyordum. Evet, Ahıskalıların Gürcistan’a 
kendi başlarına göç ettiği yönünde bilgiler vardı. 
Ama bu olaylarda Gürcüler en hafif tabirle fazla 
misafirperver davranmadılar. Ben bunu çok iyi 
biliyordum ve bu yüzden kesin garanti veremedim. 
Allah biliyor, ben daha sonra bu teşebbüsü birkaç 
kere tekrarladım. Fakat Gürcistan’ın Ahıskalıların 
sığınmasına izin vermeyeceğine anladığım zaman, 
bizim yasama organımıza hiç olmasa bir Ahıskalı 
temsilcinin seçilip Yüksek Sovyete gönderilmesi 
teklifinde bulundum. Bunun yanı sıra ben 
bölgesel özerkliğe sahip olamayan milletlere ya 
SSCB Yüksek Sovyeti’nde ya da hükümete bağlı 
resmî temsilciliğin oluşturulması önerisinde de 
bulundum. “Evet, evet siz haklısınız Nikolay Rıjkov!” 
dedi, Gorbaçov, başını kibarca sallayarak. Bu 
kadar… 

Ahıska Türkleri şu an neredeler? Kimisi 
geri Özbekistan’a döndü, kimisi de Rusya’da 
yaşıyor. Büyük bayramlarda onlar Moskova’da 
meydanlarda toplanıyor ve aynı taleplerde 
bulunuyorlar: Vatanımızı bize geri verin! Peki, 
nerededir onların vatanı? Ne yazık ki çok uzakta, 
Gürcistan’da!  Ahıskalıların ulaşamayacağı kadar 
uzakta…

Bu yazıda çok kan, şiddet ve sadizm var. Bütün 
bunları düzeltmek mümkün değil. Görünen o ki, 
bu olayları bir uyarı olarak kabul etmemiz gerekir. 
Fakat yine de istemeden şu gerçeği hatırlıyorsun: 
Allah çok bekliyor fakat çok sert vuruyor. Ve o 
vurdu. Ve maalesef bu son değildi… 

Bizim AHISKA

24 Yaz 2014


