
Ahıska’dan kar getir,
Elvan elvan nar getir.
Dolan bizim elleri,
Yârin selamın getir.

Ahıska, Gürcistan’da eski bir Türk şehridir. 
Rusların Mesketya dediği, tarihçilerin Kıpçak 
Atabekleri Yurdu diye andığı bölgenin merkezidir. 

Ahıska ve çevresi, 1268’den itibaren 310 yıl 
Kıpçak Atabek Hükûmeti tarafından yönetilmiştir. 
Sultan III. Murat zamanında, Dağıstan, Gürcistan 
ve Şirvan’ın fethine karar verildiği zaman Serdar 
tayin edilen Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa ile 
Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından 1578 yılında 
Safevîlere karşı kazanılan Çıldır Zaferi’yle Osmanlı 
topraklarına dâhil edilmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin askerî bakımdan zayıf 
bulunduğu bir dönemde sıcak denizlere inmek 
isteyen Çarlık Rusya’sı Osmanlı ülkesine saldırmış 
ve 1828 harbinde Erzurum’a kadar gelmiştir. 
1829-Edirne Antlaşması’nda savaş tazminatı 
yerine Ahıska Rusya’ya bırakılmış ve Rus ordusu 
içerilerden çekilmiştir. Bu savaş, Ahıska tarihinin en 
büyük felâketidir. Zira bu savaşta yediden yetmişe 
bütün Ahıska halkı Ruslara karşı savaşmıştır.

93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-
Rus Harbi’yle Ahıska’ya en yakın illerimiz de 
Rusya’ya geçecektir. Bu savaşta Tuna boylarında 
Gazi Osman Paşa’nın, Kafkasya dağlarında Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa’nın kahramanca direnişi, 
Rus ordusunu durdurmaya yetmemiştir. Ruslar 
batıdan İstanbul’a kadar, doğudan da Erzurum’a 
kadar gelmiştir. İmzalanan Ayastefanos ve Berlin 
Antlaşmaları ile Kars, Ardahan ve Batum illerimiz, 
savaş tazminatı olarak Rusya’ya bırakılmıştır. 

Rusların bilinen Ruslaştırma siyasetine 
paralel olarak Gürcüler ve Ermeniler de bu işgal 
zamanını fırsat bilmiş, eski komşularına baskılarını 
artırmışlardır. Bu sebepledir ki bölgede Türk nüfusu 
muhacerete başlamış, eski ağırlığını kaybetmiştir. 
Memleketinden ayrılan muhacirler Anadolu’nun 
muhtelif yerlerine gelip yerleşmişlerdir. Bu 
göçlerde Rus nüfus siyasetinin hicret geleneğimizi 
istismar etmesi, halkı göçe teşvik etmesi de çok 
etkili olmuştur (Yunus Zeyrek, Posof’un Çizgileri).

Ahıska halkının Türklüğü ve yaşadığı tarihî 
* Emekli Adana Müze Müdürü.

macera, yakın tarihe kadar pek bilinmemiştir. 
Ahıska Türklerine kimileri Gürcü, kimileri 
Çerkes demiştir. Bugün Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde yaşayan herkesin Kürt zannedildiği 
gibi… 1905 yılında yapılan ilk Genel Nüfus 
Sayımı’nda dedelerimizin geldiği yerin Hasko veya 
Ahsenma diye yazılması da herhalde Ahıska’nın 
bilinmemesindendir. 

1918 yılında, yardım talebi için gelen 
Azerbaycanlı heyete 73 yaşındaki Padişah Sultan 
Mehmet Reşat, Kafkasya’nın tamamının Çerkes 
olduğunu zannettiğini söyleyince, heyette bulunan 
Naki Bey, “Kafkasya’da beş milyon Türk var. Çerkeslerin 
nüfusu iki yüz bini geçmez!” demiştir. (Yunus Zeyrek, 
Bizim Ahıska Dergisi, S. 35)

Şu bir gerçek ki, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, bugünkü sınırlarımızın dışında kalan 
Türk varlığını çok ihmal etmiştir. Bu ihmal, Orta 
Asya Türklüğünün uyanmasını istemeyen SSCB 
yöneticilerinin de işine gelmiştir. Türkçülük 
hareketinin öncüsü Öğretmen Hüseyin Nihal 
Adsız ve arkadaşlarının 3 Mayıs 1944’te Irkçılık-
Turancılık davası ile yargılanmasının sebebi 
herhalde SSCB’nin talebiydi… 

Gürcü asıllı SSCB Lideri Josef Stalin döneminde 
(1922-1953) Ahıska aydınları ve din adamları 
sistemli bir şekilde etkisiz hâle getirilmiştir. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Ahıskalı 40.000 genç 
Rus askeri saflarında savaşmak üzere cepheye 
gönderilmiş, geride kalan aileleri de kız, gelin, 
yaşlı, çocuk demiryolu inşaatında çalıştırılmıştır. 
Bu demiryolu tamamlanınca gençliği cephelerde 
savaşan Ahıska halkı, 14/15 Kasım 1944 gecesi, 
kendi yaptıkları demiryoluyla ve hayvan 
vagonlarıyla sürgüne gönderilmiş; Kazakistan, 
Kırgızistan ve Özbekistan’a dağıtılmışlardır. Eksi 
40 dereceye varan soğuklarda haftalarca süren 
yolculuk esnasında binlerce Ahıskalı hayatını 
kaybetmiştir. Bu ölüm yolculuğunun nasıl bir 
insanlık trajedisi olduğu da hâlâ anlatılamamış 
veya tam olarak anlaşılamamıştır. Zira bu insanlık 
suçunun sorumluları hâlâ yargılanmamıştır.

Millî hatıraya vefa
Bizim dedelerimiz Ahıska’dan gelmiştir. 93 Har-

bi göçmenidir. Önce Erzurum-Hasankale’ye ge-
len dedelerimizin bir kolu Malatya-Doğanşehir’e,  

 İsmet İPEK*

AHISKA’DAN KAR GETİR!

29Sonbahar 2014

Bizim AHISKA



oradan Osmaniye’ye, bir diğer kolu da Muş-Bulanık’a 
ve oradan da Antakya-Kırıkhan’a gelmiştir.   

Ailemizin en büyüğü Muhammet (İpek) 
dedemiz, Erzurum-Narman’da vefat etmiş, 
kardeşleri Bursa-İnegöl’e göç etmiş, “Acar Nine” 
diye ünlenen eşi Zeliha Erzurum-Hasankale’de 
Ahıskalı Arslan (İpek) ile evlenmiştir. Arslan 
dedemiz kardeşi Abbas’ı da alıp Osmaniye’ye 
gelmiştir. Arslan dedemizin diğer kardeşi Behçet 
(Bulak) Hasankale’ye yerleşmiştir. 

Arslan dedemizin Osmaniye’de vefatını duyan 
kardeşi Behçet dedemizin at üstünde Hasankale’den 
geldiği, yetim kalan bir yeğenini atın terkisinde 
Hasankale’ye götürdüğü, babasından kalan 
bağına bahçesine sahip çıkmak için tekrar Posof-
Asmakonak (Sanhluya) Köyü’ne gittiği, o köyde 
vefat ettiği söylenegelmiştir. 

2014 yılı yazında Öner Ricaloğlu’nun 
rehberliğinde gittiğimiz Asmakonak Köyü’nü 5 
ev hariç tamamen terk edilmiş olarak görmek bizi 
müteessir etmiştir.     

Osmaniye’ye gelen dedelerimiz önce Merkez-
Dağıstan Mahallesi’ne, sonra Küllü Köyü’ne 
iskân edilmiştir. Onların Ahıskalı olduğu iskân 
tapularında “Teba-i Devlet-i Aliye’den, Ahıska 
muhacirlerinden olmakla be-irade-i seniyye, meccanen” 
diye belirtilmiştir.

Dedelerimizin göç hikâyelerini, nerelere, nasıl 
gittiklerini çocuk yaştan beri çok dinlemişizdir. 
Akraba ziyaretinin dinimizce sıla-i rahim olduğuna,  
ata yurduna sahip çıkmanın da millî görev olduğuna 
dair tembihlerle, telkinlerle yetişmişizdir.

Atatürk’ün “Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin 
millî hatıralarıdır” sözü de bizim için çok değerlidir. 
Bu duygu ve düşünce içinde Dörtyollu Araştırmacı 
Kadir Aslan’la beraber 14 Ağustos 2014 günü Kars’a 
gittik. Türklerin Kars’tan Anadolu’ya Girişlerinin 950. 
Yılı etkinliklerini izledik.

17 Ağustos 2014 günü Türk Kızılayı Kars Şubesi 
Başkanı Necati Tatlı’nın tahsis ettiği otomobille 
Posof’a geçtik. Yol boyunca kaz sürülerini güden 
köylüleri, yemyeşil tarlalarda otlayan sığır 
sürülerini, biçilmiş arpaların, tırpanlanmış otların 
kışlık yem için balya balya hallerini seyrettik. 
“Doğuda 4 ay yaz, 8 ay kıştır” denilmesinin ne 
anlama geldiğini öğrendik.     

Kars ovasındaki çıplak tabiat, Ardahan 
dağlarında çam ormanlarıyla birden değişti ve 
naif bir tablo gibi güzelleşti. Fotoğraf çektiğimiz 
manzaraların arasında kaybolan eski kervan 
yollarında katırların, atların, kağnıların peşinden 
yaşlı, çocuk demeden sürüklenen dedelerimizin 
zor yılları gözümüzün önüne geldi.

Nerede, ne zaman ve nasıl biteceği bilinmeyen 
bu göçün çilesi sadece çetin kış şartları ve enginli 
yüceli dağlar değildi. Bilindiği gibi Kars dâhil bölge 
1921’e kadar Rus, Gürcü ve Ermeni işgalindeydi. 
Yollardaki Rus askerleri ve onların beslemesi 
Gürcü ve Ermeni çeteleri hatta Kürt eşkıyalar da 
Ahıska göçmenleri için birer tehlikeydi.  

Kafkasya’ya açılan kapı: Posof
Posof Ardahan’ın bir ilçesidir. Ardahan’a 

uzaklığı 65 km’dir. Gürcistan’a ve Acaristan’a 

Posof çarşısı.
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sınır olduğu için serhat ilçe’dir. Kafkasya’ya Açılan 
Kapı da denir. Posof, Ulgar Dağı ve Arsıyan 
Dağlarının çevrelediği bir vadiden ibarettir. Deniz 
seviyesinden yüksekliği 1583 metredir.

Posof, hızlı göç veren bir ilçedir. TÜİK’in 2010 
yılı verilerine göre Posof’un merkez nüfusu 1.918, 
ilçeleriyle beraber 8.463 kişidir. Yemyeşil dağların 
eteğinde kurulan Posof’un önündeki vadiden 
akan Posof Çayı veya halk arasındaki tabiriyle Cak 
Suyu, Acaristan sınırındaki Urama Yaylalarından 
gelip Türkiye-Gürcistan sınırını çizerek Ahıska’ya 
gitmektedir. 

Posof, Karadeniz iklimi ile kara iklimi arasındaki 
geçiş bölgesindedir. Halkın asıl geçim kaynağı 
hayvancılık olsa da bahçecilik ve meyvecilik de 
gelişmiştir. Armut, ceviz, elma, erik, vişne, kiraz ve 
nar yörede yetişen meyvelerdir.  

Posof, Ahıska halk kültürünün Türkiye 
tarafında en kuvvetli yaşanan yerdir. 

Posof’ta bizi karşılayan Halil İbrahim Ataman, 
nezaket gösterdi, evine davet etti. Söz döndü 
dolaştı vatan sevgisi üstüne geldi. Halil İbrahim 
Ataman dedi ki;

“Hz. Süleyman, Belkıs için ormana bir saray 
yaptırmak istemiş. Saraya yer açmak için de ormanın 
yakılması gerekmiş. Hz. Süleyman, hayvanlar âlemine 
haber göndermiş, ormanı terk etmelerini istemiş. Saray 
yapılacak yeri gezen Hz. Süleyman yarısı yanık bir 
kaplumbağayı görünce öfkelenmiş. ‘Ormanı yakılacağını 
haber verdim. Neden çekip gitmedin?’ demiş. Acılar 
içinde kıvrandığı halde belli etmeyen kaplumbağa Hz. 
Süleyman’a çok anlamlı bir cevap vermiş. Demiş ki; 
Burası vatanımdır benim. Vatanımı terk etmektense 
yanmayı tercih ederim.”

Arif Hikmet Ataman’ın vatan sevgisine dair 
misali daha etkileyiciydi;

“Teyzem köyümüz Armutveren’den Acara’ya 
gelin gitmiş. Rus işgalinde hudutlar kapanınca vatan 
hasretiyle her akşam Armutveren’i seyreden teyzem 
vefat etmeden önce çocuklarına vasiyet etmiş; “Olur ki 
gapiler açılur. O tarafa gedersez, yoldaki taşlara e bele 
elizi sürün!” 

Halil İbrahim ve Arif Hikmet Ataman 
kardeşlerin babası Posoflu Âşık Müdâmî’dir. 

Âşık Müdâmî Posof-Varzına (Demirdöven) 
Köyü’nde 1918’de dünyaya gelmiştir. Söylediği 
şiirleri ve anlattığı halk hikâyeleri ile Türk halk 
edebiyatında haklı bir üne sahiptir. 1968 yılında 
vefat eden Âşık Müdâmî’nin mezarı Demirdöven 
Köyündedir. 

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar bize 
Belediye Misafirhanesini tahsis etti. Posof 
hakkında bilgi verdi. Posof’u Dünya Ahıskalılar 

Birliği Merkezi yapmak isteğinden bahsetti.    Halk 
Eğitim Müdürü Erkan Kaynar da Posof hakkında 
bilgiler verdi. Hükümdar Ricaloğlu, dedelerimizin 
geldiği Acaristan-Bako Köyü’nü gösterdi, “Bako, 
Posof’a 12 km’dir. Şu tepenin başındaki Sinsatip 
(Yolağzı) Köyü’nden seyredilir. Ama oraya gitmek için 
Gürcistan’ı geçip Acaristan’a ulaşmak gerekir ki bu da 
100 km yol demektir” dedi. “Bako, yeşil bir cennettir.” 
diye de ilâve etti. 

Hükümdar Bey, ağzımızın çok değişmiş 
olduğunu söyleyince latife olsun diye dedim ki;

“-Biz erige demal diyerux. Siz ne diyersiz?
-Biz de demal diyerux.
-Biz kurutulan almaya kax diyerux, siz ne diyersiz?
-Biz de ele diyerux”
Kadir Aslan söze girdi: “Dedelerimiz önce 

Osmaniye’ye gelmiş, Osmaniye-Gavurdağı ormanların-
da ‘gak gak’ diye öten ‘Alakarga’ kuşunu görünce Ga-
vurdağlarını Arsıyan Dağlarına benzetmiş ve ‘İşte bu-
rayı işdiyerux’ demiş, Osmaniye-Küllü Köyü’ne iskân 
edilmişler.” 

Hükümdar Ricaloğlu’na Acaralıları sordum: 
“Acaralıları Gürcü sananlar da oluyor. Onlar Kıpçak 
Türküdür.” dedi. 

Gürcistan’da ve Acaristan’da yaşayanlara 
devletin Gürcü isimler vermesi Ahıskalıların ve 
Acaralıların Gürcü olduğu anlamına gelmemeliydi. 
Nitekim Âşık Müdâmî şiirlerinde Posofluların 
aslının Kıpçak olduğunu övgüyle söylemişti. 

“Tezgâhtaki şalı güzel,
Kovanında balı güzel,
Konuştuğu dili güzel,
Aslı Kıpçak’tır Posof’un”

Ahıska’nın Gorze köyünde Kadir Aslan, köyün imamı 
Osman hoca ile kızları ve İsmet İpek.
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Ah Ahıska!
Posof gezimizin son gününde Ahıska’ya gittik. 

Posof-Türkgözü sınır kapısından, Gürcistan 
bayrağının altından geçerken hüzünlendik. 

Ahıska ilinin Adıgön ilçesine bağlı Kaxaret 
Köyü’nde, resmî adı Gürcüce “Revazi Komalidze” 
olan Osman Hocaefendiyi ziyaret ettik. 
Çevresindeki dokuz köyde Türklerin 80 tütün ev 
olduğunu, vakit namazlarında az olsa da cuma ve 
bayram namazlarında cemaatinin 300–350 kişiye 
çıktığını belirtti. Acaristan-Batum Müftülüğüne 
bağlı olarak görev yapan Hocaefendi, ayda 60 
lari maaş aldığını söyledi. Hocaefendi’ye bu 
Müslümanların milliyetini sordum. “Gürcistan’da 
Türk demek Müslüman demektir. Müslüman da Türk 
anlamına gelir.” dedi. 

Osman Hocaefendi, Adıgön ilçesinin ibadete 
açık tek camii olan Gorze Köyü Camii İmamıydı. 
93 Harbi’nde Ahıska’daki camilerin hepsinin 
yakılıp yıkıldığı söylendi. Gorze Köyü Camii de 
yıkılan camilerdendi. Yakın tarihte tamir edilmişti. 
Cami dışında ezan okumak yasak olduğu için 
minaresinin dikilmesine izin verilmemişti. Tuvaleti 
ve suyu olmayan camiye, bir hayırseverin verdiği 
borular, para yetmediği için henüz döşenememişti. 
Camiye gelenler tuvalet ve abdest için köydeki 
Türk evlerine gitmekteydi. 

Bunlar beni çok etkiledi.  
Caminin karşısındaki meydanda duran eski Rus 

tanklarını ve karşımda sıralanan Arsıyan Dağlarını 
seyrettim. Posof’ta duyduğum eski bir Acara sözü 
aklıma geldi; “Acaristan’da bir gelin oynamış, Arsıyan 
duymamış”      

Sonra Ahıska şehrine gittik. Vaktimiz sınırlıydı. 
Ahıska Kalesi’ni uzaktan seyrettik. Muhteşem 
kaleyi, içindeki Ahmediye Camii’ni ve Medresesi’ni 
maalesef göremedik. 

80 km ileride, Aspinza ilçesinin sonundaki 
Miraşxan Köyü’ne geldik. Bu köyde 60 hane 
Türk ailenin yaşadığını öğrendik. Halil İbrahim 
Ataman’ın teyzesinin oğlu Nurettin Beyin 
evine misafir edildik. Sanki Osmaniye-Küllü 
Köyü’ndeydik... 

Gürcistan demokrasi bakımından geri bir ülke... 
Ahıska’yı 16 Eylül 2014 günü ziyaret eden 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez gazetelerde 
çıkan haberlere göre “Ahıska’da ciddi bir insanlık 
dramı” olduğunu tespit etmiş ve şöyle demişti; 
“Ahıska’daki en büyük sorun ‘Geri Dönüş Yasası’ 
çıktıktan sonra dahi sadece 26 ailenin dönmüş olmasıdır. 

Bu ailelerin de kendi kimliklerini idame ettirecek bir ortam 
bulamamış olmaları büyük bir sorun olarak ortadadır. 
Ahıska’ya dönecek olanlar 5.000’leri bulan bir rakamdır. 
Burada ciddi bir insanlık dramı vardır. Çünkü buradan 
ayrılan on binlerce insan; Özbekistan’da, Azerbaycan’da 
ve dünyanın muhtelif yerlerinde sürgün yaşamaktadır. 
Orada konuştuğumuz insanların her birinin roman 
olacak, bütün insanlığa ibret olacak acıklı bir tarihi 
vardır. Bu insanların kendi vatanlarına dönmeleri elbette 
lâzımdır. Ama bunun için Ahıska’da öncelikle manevi 
ortam olmalıdır.”

Ahıska’yı ziyaret etmek bile kolay değildi. Bizim 
de orada olduğumuz günlerde Bursa’dan gelen iki 
otobüs Ahıskalının ziyaretine izin verilmemişti. 
18.8.2014 tarihli Posof Sınır gazetesinin “Ahıska 
Gezisine Gürcü Engeli” başlıklı haberine göre, 
Bursa’da yaşayan 96 Ahıska Türkü’nün 
anayurtlarını ziyaret gezisi Türkgözü sınır 
kapısında engellenmişti. İki otobüs ve bir minibüsle 
gelen Ahıskalıların Gürcistan’a girebilmesi için 
Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar devreye girmiş, 
konunun Ardahan Milletvekili Orhan Atalay 
tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilmesi üzerine 
Tiflis Büyükelçiliğinin müdahalesiyle sorun 
büyümeden çözümlenebilmiş; geceyi Posof’ta 
geçiren Ahıskalı ziyaretçiler ikinci gün Gürcistan’a 
girebilmişti.

Ahıska ziyaretimiz böylece bitti. Her gidişin bir 
dönüşü olacağı kesindi. 

Ahıska üstüne araştırmaları ile tanıdığımız 
Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yunus Zeyrek 
hocamız bizim duygularımızı ve düşüncelerimizi 
güzel özetlemişti; 

“Bizim bugün komşu bir ülkeden toprak talebimiz 
olmamalıdır. Fakat hakları antlaşmalarla garanti altına 
alınmış olan o topraklardaki kardeşlerimize yapılan 
hukuk dışı muamelelere de kayıtsız kalınmamalıdır.” 

Gorze köyü camisi.
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