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Ahıska’dan toplu şekilde gelen bir göç dalgası 
Bursa’ya ulaşmıştır. Bunun ilgili belgelerden 1892 
yılında İnegöl’e gelen Ahıska muhacirlerinin iskânıyla 
ilgili şu kayıtlar var:

IV.
Hazine-i Hâssa Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlisine
Ma’rûz-i Çâker-i kemîneleridir ki,
Kulları Kafkasya mülhakatından Ahıska muhâcirlerinden 

olup zîr-i himâye-i ma’delet-güster ve şehinşah-ı tebea-perver 
efendimize dehâlet ederek Osmanlı nâm-ı ma’âlî-unvanı altında 
yaşamaklığımız içün her bir umûr-i şâkka ve vüfûr-ı zarurete 
tahammül ederek vatan ve arazi ve emlâk ve hatta eşya-i 
beytiyyemizi bile terk ederek İnegöl kazasında envâ’ mihnet ve 
sefâletle imrâr-ı evkât etmekte olduğumuz ve Padişah-ı diyânet-
perver efendimizin efkâr-ı kudsiyet-i hayr-âyâtı ise daima 
sunûf-i tebea-i sadıka kullarının refahiyetini ve hususiyle bî-
vâyegân olan muhâcirînin iskânlarına ma’tûf bulunduğundan 
lütfen bu kere İnegöl civarında Keşişdağı eteğinde her bir 
mahzurdan sâlim çam ve meşe ağaçlarından hâli bulunan Erikli 
demekle ma’rûf olan arazi-i hâliyeyi meccanen kırk beş hane 
halkına ihsân ile kullarını ihyâ ve tesirimiz husûsuna müsâade-i 
aliyye-i hazret-i nezâret-penâhîlerinin şâyân buyurulması 
bâbında emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 10 Haziran sene 308 [22 Haziran 1892]1

Muhâcirler Takımından Halil

Bu belgede kendilerini Kafkasya’da Ahıska bölgesi 
ahalisinden olup Osmanlı sancağı altında yaşamak 
arzusuyla birçok zorluklara katlanarak vatanı, arazisini, 
ev ve eşyasını terk edip buralara gelen muhacirlerin 
İnegöl civarında Uludağ eteklerinde Erikli mevkiinde 
bulunan boş arazinin 45 haneden ibaret olan kendilerine 
ücretsiz olarak verilmesini talep etmektedirler. 

Bu talebe aşağıdaki belgeden anlaşılacağı gibi olumlu 
cevap verilmiştir:

V.
Hazine-i Hâssa-i Şâhane
Tahrirât kalemi  365 
Arz
Ahıska muhâcirlerinden kırk beş hanenin Hüdâvendigâr 

Vilâyeti dâhilinde vâki İnegöl Emlâk-i Hümâyûnu civarında 
ve Cebel-i Keşiş eteğinde Erikli demekle ma’rûf olan arazi-i 
1 Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, Başbakanlık Devlet  
  Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2012, s. 484-485.

hâliyede iskân edilmeleri istidâ olunmuş ve muhâcirîn-i 
merkûmenin arazi-i mezkûrede iskân ve tavtînlerine bir güne 
mahzur olmadığı mahalî emlâk-i hümâyûn memuruyla bi’l-
muhabere anlaşılmış olmağla bunların emsâli veçhile orada 
iskânları emrinde muamele-i muktezîyenin ifâsı hakkında emr 
u fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı Padişahî her ne veçhile şeref-
sünûh ve sudur buyurulur ise mantûk-ı münîfine Tevfik-i 
hareket olunacağı muhât-ı ilm-i âlî buyuruldukda.

4 Ağustos sene 308 [16 Ağustos 1892]2

VI.
Şûrâ-yı Devlet
Dâhiliyye Dairesi
221
Dâhiliye Nezâreti’nin Şûrây-ı Devlet’e havale 

buyurulan 14 Ramazan sene 312 tarihli ve dört bin üç 
yüz seksen dört numrolu tezkiresi Dâhiliye Dairesi’nde 
kıraât olundu. Meâlinde Çorum kasabasının Hacı 
Nasrullah Mahallesi civarına iskân edilen otuz iki hane 
Ahıska muhacirlerinin müceddeden teşkil eyledikleri 
mahallenin Mahmudiye nâm-ı âlisiyle tevsimi Meclis-i 
İdare-i Vilâyetçe tensib olunacağı Ankara vilâyetinden 
vârid olan melfuf tahrirâtda iş’âr olunduğundan bahisle 
iktizasının ifâsı istizân olunmuş ve eser-i binâ olmayan 
2 Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, Başbakanlık Devlet  
 Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2012, s. 484-486.
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arazi üzerine ebniye inşasıyla mahalle veyahut karye 
teşkili istihsâl-i irâde-i seniyyeye mütevakkıf idügi 
arazi kanununun otuz ikinci maddesinin fıkra-i âhiresi 
hükmü iktizasından bulunmuş olmağla keyfiyyet bi’l-
istizân makrûn-ı müsaade-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî 
buyurduğu takdirde ol veçhile icrây-ı icabının vilâyet-i 
mezkûre iş’âriyle sicill-i nüfus idare-i umumiyyesine 
tebliği keyfiyyet olmasının Dâhiliye Nezareti’ne havalesi 
ve makam-ı vâlây-ı serâskerî ile Maliye ve Defder-i 
Hakanî nezaretlerine de ma’lûmat i’tâsı tezekkür kılındı. 
Emr ü ferman Hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fî 18 Şevval sene 312 - 1 Nisan sene 311  [13 Nisan 1895]3

Dâhiliyye Dâiresi Reisi (ve azalar)
İmza

VII.
Bâb-ı Âlî
Dâire-i Sadaret Amedî-i Divân-ı Hümâyûn  2926
Atufetlü Efendim Hazretleri
Ankara vilâyeti dâhilinde kâin Çorum kazasının 

Hacı Nasrullah mahallesi civarına iskân edilen otuz iki 
hane Ahıska muhacirlerinin müceddeden teşkil etdikleri 
mahallenin Mahmudiye tesmiyesi ve teferruatının 
ifâsı tezekkür kılındığına dair Şûrây-ı Devlet Dâhiliye 
Dairesinin mazbatası leffen arz ve takdim kılınmakla 
ber-mûcib-i mazbata ifây-ı muktezası hakkında her ne 
veçhile irâde-i seniyye-i Hazret-i Hilâfetpenâhî şeref-
müteallık buyurulur ise mantûk-ı münifi infaz olunacağı 
beyanıyla tezkire-i tenâvürü terkim kılındı efendim.

Fî 30 Şevval sene 312 - 13 Nisan sene 311  [25 Nisan 1895]4

Sadrâzam ve Yâveri Ekrem Cevad

VIII.
Ma’rûz-i Çâker-i kemîneleridir ki reşide-i dest tanzim 

olup melfûfiyle manzûr-i âli buyurulan işbu Tezkire-i 
Sâmiyye-i Sadaretpenâhîleri üzerine bu mucibince 
İrâde-i Seniyye-i Cenâb-ı Hilâfetpenâhî şeref-müteallık 
buyurulmuş olmağla ol-bâbda emr ü ferman Hazret-i 
Veliyü’l-emrindir.

Fî 9 Zi’l-ka’de sene 312 - 22 Nisan sene 311 [4 Mayıs 1895]5

IX.
Şûrây-ı Devlet 
Dâhiliyye Müdüriyyeti  Aded: 878
Dâhiliye Nezâreti’nin Şûrây-ı Devlet’e havale buyurulan 

3 Zilhicce sene 313 tarih ve dokuz yüz yigirmi numrolu 
tezkiresi Dâhiliye Dairesi’nde kıraat olundu. Mealinde 
Çorum sancağı merkez kazası dâhilinde kâin Hamam-
özü nâm mahalde Dutlu-dere denilmekle ma’rûf arazide 
tahminen yüz yigirmi dönüm mikdarını Ahıska muhacirleri 
mübayaa ve iskân ile teşkil eyledikleri karyenin nâm-ı maâlî 
3  BOA. İD 1322-3/1
4  BOA. İD 1322-3/2
5  BOA. İD 1314 M.21

ittisâm Hazret-i Padişahî’ye nisbetle Ma’muretü’l-Hamîd 
tesmiyesi Ankara vilâyetinden iş’âr olunduğu beyanıyla 
icrây-ı iktizâsı istizân olunmuş ve arazi Kanunnâme-i 
Hümâyûnu mucibince ham arazi üzerine ebniye inşasıyla 
müceddeden karye veya mahalle teşkili evvel-emirde İrâde-i 
Seniyye-i Hazret-i Padişahî istihsaline müteveffık olduğu 
halde muhacirîn ile aşâyir ve kabaîlin emr-i iskânlarınca 
suhûlet olmak üzere bunların haneleri bilâ-tehir inşâ ile 
müceddeden teşekkül edecek karye veya mahallelerin irâde-i 
seniyyesi istihsâl olunmak ve imam ve muhtar mühürleri 
hakk ve i’ta etdirilmek üzere ne nâm ile tesmiyesi münasib 
olacağının tasrihiyle keyfiyetin iş’ârı karar-ı vâki iktizasından 
bulunmuş olduğuna binaen keyfiyet bi’l-istizân Makrûn-ı 
Müsaade-i Seniyye-i Hazret-i Padişahî buyurulduğu 
takdirde mavzuubahis olan karyenin Ma’mûretü’l-Hamîd 
nâm-ı âlisiyle bi’t-tesmiye iktiza eden imam ve muhtar 
mühürlerinin hakk ve i’tâ etdirilmesinin cânib-i vil3ayete 
tebliğiyle sicill-i nüfus idare-i umumiyyesine beyan-ı hall 
olunmasının Dâhiliye Nezaretine havalesi ve Makam-ı 
Vâlây-ı Seraskerî ile Maliye ve Defder-i Hakanî nezaretlerine 
ma’lûmat i’tâ buyurulması tezekkür kılındı. Ol bâbda emr ü 
ferman Hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 29 Zi’l-hicce sene 313 - 30 Mayıs sene 312  
      [11 Haziran 1896]6

Dâhiliye Dairesi Reisi (ve 21 aza)
İmza

X.
Bâb-ı Âlî
Âmedî-i Divân-ı Hümâyûn  92
Atufetlü Efendim Hazretleri
Ankara vilâyeti dâhilinde kâin Çorum sancağı 

6  BOA. İD 1335-20/1
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dâhilinde Hamam-özü nâm mahalde Dutlu-dere 
denilmekle ma’rûf arazide Ahıska muhacirlerinin 
teşkil eyledikleri karyenin nâm-ı Hümâyûn’a 
nisbetle Ma’mûretü’l-Hamîd tesmiyesi ile muamele-i 
müteferriasının icrâsı hususuna dair Şûrây-ı Devlet 
Dâhiliye Dairesinin mazbatası arz ve takdim olunmağla 
ol bâbda her ne veçhile irâde-i Seniyye-i Hazret-i 
Hilâfetpenâhî şeref-müteallık buyurulur ise mantûk-ı 
âlisi ittihaz edileceği beyanıyla tezkire-i senâveri terkim 
olundu efendim.

Fî 6 Muharrem sene 314 - 6 Haziran sene 312  
     [17 Haziran 1896]7

XI.
Ma’rûz-i çâker-i kemîneleridir ki Resîde-dest ta’zim 

olup melfûfiyle manzûru buyurulan işbu tezkire-i 
sâmiyye-i Sadâretpenâhîleri üzerine mucibince irâde-i 
seniyye-i Hazret-i Hilâfetpenâhî müteallık ve şeref-sudûr 
buyurulmuş olmağla ol bâbda emr ü ferman Hazret-i 
veliyyü’l-emrindir.

Fî 13 Muharrem sene 314 - 13 Haziran sene 312  
      [24 Haziran 1896]8

Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyârî 
Tahsin

XII.
Dâhiliye Nezareti
İdare-i Umumiyye Dâhiliye Müdüriyyeti
5527 Umumî
Ahıska ahali-i İslâmiyesinden oldukları hâlde bundan 

on sene akdem hicret kastiyle Çorum’a gelerek ihtiyâr-ı 
ikamet eden bazı eşhası tekâlif-i resmiyyeden vareste kalmak 
maksadıyla şimdiye kadar terk-i tâbiiyyet muamelesine 
yanaşmadıkları gibi hıdmet-i askeriyenin muhacirine teşmili 
dolayısıyla şimdi de Rusya tâbiiyyetini muhafazaya kıyam 
etdiklerinden ve sicill-i nüfusa kayıtları icrâ edilmedikçe 
cihet-i askeriyece sevkleri yoluna gidilememekde olduğu 
gibi terk-i tâbiiyyet isti’dâsında bulunmadıkça nüfusa da 
kaydedilemeyecekleri tabiî bulunduğundan bahisle bunların 
tâbiiyyetleri meşkûk eşhası misillü nüfusa kaydedilmeksizin 
sevkleri lâzım gelip gelmiyeceği Ankara vilâyet-i âliyesinden 
istifsâr olunmuş ve keyfiyyet Harbiye Nezaret-i Celilesine 
yazılmış olmağla berây-ı ma’lûmat bu müzekkire Emniyet-i 
Umûmiyye Müdüriyyet-i Âliyesine tevdi kılındı.

Fî 14 Şubat sene 331 [27 Şubat 1916]9

XIII.
Harbiyye Nezareti  İkmal Şubesi  
Numro: 2408/1411 Dâhiliyye Nezaret-i Celilesine
Devletlü Efendim Hazretleri

7  BOA. İD. 1314 M./21
8  BOA. İD. 1314 M./21
9  BOA. DH. EUM. ECB 4/44

İdare-i Umumiyye-i Dâhiliyye Müdürü ifadesiyle 
muharrer 14 Şubat 331 tarihli ve 1305 numrolu tezkire-i 
aliyye-i nezaretpenâhîleri cevabıdır. Mevzu-ı bahis olan 
efrâdın Rusya tebaiyyetini muhafaza etdikçe hıdmet-i 
askeriyeye tâbi tutulma câiz olmazsa da bunların esasen 
hicret kastiyle gelmiş olduklarının mahallî hükûmetçe 
taht-ı i’tirâfda bulunmasına nazaran Hariciyye Nezaret-i 
Celilesiyle bi’l-muhabere lâhik olacak mütalaaya göre teb’a-i 
Osmaniyye miyanına kayd ve idhalleriyle haklarında 
muamele-i askeriyye tatbiki muvafık olacağının beyanına 
müsâberet kılındı. ol bâbda emr ü ferman Hazret-i men 
lehü’l-emrindir.

Fî 28 Rebiü’l-âhir 334 - 19 Şubat 331 [4 Mart 1916]10

Harbiyye Nâzırı Nâmına
İmza

Ahıska muhacirlerinin Ahıska’ya en yakın 
mıntıkalardan Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum başta 
olmak üzere Ağrı, Muş, Malatya, Maraş, İstanbul, 
Bursa, Çorum, Yozgat, Afyon ve Konya illerine de 
geldikleri bilinmektedir. Ağrı merkez köyleri ve 
Eleşkirt; Muş-Mercimekkale ve Bulanık, Malatya-
Doğanşehir, Amasya-Mecitözü, Hatay-Dörtyol, 
Maraş-Afşın, Konya-Ilgın, Çorum-Alaca, Yozgat-
Akdağmadeni ve Yerköy, Afyon-Merkez köy ve 
kasabalarında bugün de Ahıska muhaciri olduklarını 
bilen hatırı sayılır bir nüfus var. 

Ahıska’dan Türkiye’ye yönelen göçler konusunda 
beyin göçü diyebileceğimiz hususu da anmalıyız. 
Bu bölgenin Rus hâkimiyetine geçmesinden sonra 
tahsil için Türkiye’ye gelip yetişen ve bir daha oraya 
dönmeyen hayli insan var. Bunun ilgili bahisler Ahıska 
Araştırmaları adlı kitabımızda bulunmakla beraber 
daha ciddî araştırmaların yapılması gerektiğini de 
ifade edelim.11 Meselâ Ahıskalı Ali Haydar Efendi 
(1870-1970), bunların en meşhurlarından biridir. Fakat 
nedense bazı çevreler yayınlarında onu ve Ahıska’dan 
yetişmiş şahsiyetleri Gürcü olarak gösterme 
gayretindedir.

4. Cumhuriyet devrinde Türkiye’ye göçler

Ahıska bölgesi, Kızılordu’nun Gürcistan’ı işgal 
etmesiyle 1921 yılından itibaren Sovyet Rusya’nın 
hâkimiyeti altına girdi. İlk zamanlar nispeten 
bir sükûnet gözlense de köylülerin topraklarına 
el konularak kolhoz sisteminin kurulması yani 
sovyetleşme neticesinde buralarda hayat yeni bir 
dönemece girdi. Marksist eğitim sistemi içinde millî 
ve an’anevî kültür değerlerinin tahkir edilmesi, 
10  BOA. DH. EUM. ECB 4/44
11  Yunus Zeyrek, Ahıska Araştırmaları, Ankara, 2006, s. 38-71.

Bizim AHISKA

8 Sonbahar 2014



din adamları ve aydınların takip edilmesi hatta 
tutuklanmaya başlaması, bölgenin üzerine bir 
karabasan gibi çökmüştü. Bu bir taraftan Sovyet 
rejiminin bilinen baskı metotlarıydı. Diğer taraftan 
Sovyetler Birliği’ni meydana getiren cumhuriyetlerden 
biri olan Gürcistan’ın yerli ahaliye Gürcülük 
dayatması, hayatı daha da zorlaştırıyordu. 1926 yılı 
nüfus sayımında Acaralılar, Megreller ve Svanların 
kendi adlarıyla sayıma girdikleri hâlde daha sonraki 
sayımlarda hepsi Gürcü sayılmıştır. Bir sayımda 
nüfusu 1,8 milyon olan Gürcistan daha sonraki bir 
sayımda 2,7 milyon oluvermiştir. Kaynaklar, 1926-
1959 yılları arasında Sovyetler Birliği’nde 12 milyon 
kişinin asimile edildiğini, bunun %85’inin Ruslaştığını 
kaydetmektedir. Demek ki Gürcistan’daki asimilasyon 
da bu %15’in içinde yer almaktadır.12

Ahıska’nın 1917 yılı nüfus bilgilerini veren bir 
kaynak, Müslüman: 57,92, Ermeni: 27,977, Gürcü: 
9,128 olarak vermektedir.13 Dokuz yıl sonra Sovyetler 
Birliği zamanında (1926) yapılan nüfus sayımında, 
Ahıska nüfusu, Türk: 49,170, Gürcü: 24,353, Ermeni: 
15,565 olarak verilmekte ayrıca 7,955 Kürt, 3,810 da 
Osmanlı Türkü gösterilmektedir.14 Bu iki kaynaktaki 
Ahıska’nın Müslüman nüfusu çok farklılık arz 
etmektedir. Bu rakamlar üzerinde düşünürsek, 1917-
1926 yılları arasında Ahıska’daki Türk nüfusunun 
azaldığını görürüz. Bu da Anadolu’ya doğru bir göç 
hareketine işaret etmektedir.

1920’li yıllarda okullarda tedrisat Türkçe idi. 1935-
36 öğrenim yılında okul dili Azerbaycan Türkçesine 
çevrildi ve bu ahali, Türk yerine Azerî sayıldı.15 Bir 
taraftan da onlara, “Siz aslında Gürcü’ydünüz; Osmanlı 
sizi Türkleştirdi!” denilerek birçok aileye Gürcü soyadı 
verildi. Öyle anlaşılıyor ki merkezî Sovyet yönetimi de 
bu tür asimilasyona seyirci kalmıştır.

Türk-Sovyet sınırının çok sıkı şekilde kontrol altına 
alındığı bu dönemde birçok Ahıskalı ölümü göze 
alarak Türkiye’ye kaçmıştır. Bunlardan yakalanan 
olduğu gibi kaçışı başaran da çoktur. Buna bir örnek 
olmak üzere Ahıska’nın Hırtız köyünden Posof 
sınırını aşarak Türkiye’ye geçen Ağabey Aslan’ının 
hikâyesini özetleyerek vermek yerinde olur.

“1924’te Ahıska’nın Hırtız kasabasında dünyaya 
geldim. Kerim ve Turunç’un çocuğuyum. Evimiz kalenin 
içindeydi. Hırtız, 800 hanelik bir kasabaydı. Ahalinin 
12 Y. Mironenko, “Kafkasya Nüfusunun Dinamiki”, Dergi, S. 34,    
 München, 1963; Abdurrahman Kunta, “Sovyetler Birliği Milletlerini 
 Milliyetlerinden Tecrit Programı”, Dergi, S. 37, München, 1964; Y.   
 Mironenko, “Sovyetler Birliği’nde Elli Yıl Boyunca Demografik   
 Değişiklikler” Dergi, S. 48, München, 1967.
13 L’Etat Du Sud-Ouest Du Caucase, Batoum, 1919.
14 Naselenie Zakavkaziya, Tiflis, 1928.
15 Ann Sheehy, “Tenth Anniversary of the Decree on the  
 Meskhetians”, RL 124, May 31, 1978.

tamamı Türklerden meydana geliyordu. Burada İsbalkom 
(nahiye müdürü) oturuyordu. Cami ve iki mektep vardı. 
Bunlar, biri küçük diğeri büyük mektepti. Küçük mektep, 
Fethel ağanın kahvesinden bozmaydı. Bu mektep kasabanın 
ikinci mektebi olup 1931 yılında faaliyete başladı. Ben de 
ilkokula 1932’de bu okulda başladım. Bir sene sonra, 1933’te 
ailece Türkiye’ye kaçtık.

Hırtız’dan Türkiye’ye kaçışımızın hikâyesi şöyledir:  
Rus-Sovyet rejimi baskısından yılan Türklerden bazıları 
fırsat bulunca Türkiye’ye kaçıyorlardı. Bunlardan bazıları 
ailesini, çoluk çocuğunu bırakarak kaçıyordu. Sovyet 
zulmünden usanan babam da amcalarımla beraber 1931’de 
Türkiye’ye kaçmışlardı. O zaman Van’a kadar gitmişler. 
Burada bir tanıdık bulmuşlar, onun yardımıyla Ağrı’nın 
Eleşkirt ilçesine yerleşmişler. Orada devlet bunlara yer yurt 
vermiş. 1932’de iki ağabeyimle amcamın ailesi de Türkiye’ye 
geçerek Eleşkirt’e yerleştiler. Babaannem, annem, ben ve 
benden küçük iki kardeşim orda kalmıştık.

1933 yılı kışına girmiştik. Bizi de Türkiye’ye kaçırmak 
üzere gelen babam, Alanza köyü altındaki bir mağarada 
saklanmış, köylere mal götürüp satmaktan dönen dayımla 
bize haber gönderiyor ki, hazırlanın, şu gün, şu saatte gelip 
sizi alacağım, diyor. O zamanlar babam 35 yaşlarındaydı. 

Tam o zamanlar kasabamızın Ahıska çıkışına bir Rus 
askerî birliği gelip konmuştu. 

Babamın dediği saatte çıkmamız mümkün değildi. Dayım 
bunu anlayınca gelip evden beni aldı, babamın yanına 
beraber gittik. Dayım vaziyeti babama anlattı. Askerler, gece 
geç vakitte giderlerse çıkarız, yoksa yarına kalır, dedi. 

Babam, “Abbas ağa, ben bu gece çoluk çocuğu 
çıkaracağım!” dedi ve Hırtız’a doğru yürüdü. Dayım tekrar 
beni atının terkisine alıp eve geldi. Babam da bizden bir saat 
sonra, gece vakti arkamızdan geldi. “Ben, buraya geldikten 
sonra beş ordu dahi beni tutamaz. Toplanın çıkıyoruz!” dedi. 
O vaziyette yola çıktık. Bir yorgan ve bir de kilimden başka 

Ağabey Aslan : 8 yaşında gittiği okulu, 80 yaşında ziyaret etti (2008).
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yanımıza hiçbir şey almadık. Tek atımız var, babaannem 
biniyor. Benden küçük kardeşim onun kucağında. Bir 
buçuk yaşındaki en küçüğümüz annemin kucağında, ben de 
babamın elinden tutmak suretiyle yürüyoruz. 

Dayım, biz yola çıkarken anneme dedi ki, “Turunç, 
yakalanmayasın! Kerim’in elini bırakma. Ölürsen ölünü 
alırım; Rus’a esir düşersen bacım değilsin!” 

Sabaha doğru şafak sökerken Ahıska’nın Hevot köyüne 
geldik. Babam, bu köyün kenarındaki mereğin bacasından bizi 
teker teker içeriye, otun üzerine attı. Sabahleyin mereğe ot 
almaya gelen, bizim burada olduğumuzu biliyordu! Tedirgin 
olmamamız için bize seslendi: “Ben hayvanlara ot almaya 
geldim, korkmayın!”

Bu merek, babamın yardımcısı olan Cağısmanlı 
Dursun’un dayısının oğlunun mereğiydi. Gündüzü burada 
geçirdik. Ertesi akşam karanlık basınca merekten çıkıp 
yola devam ettik. Anda köyünün yaylasından geçiyorduk. 
Yaylalar inerken köylüler yayla damlarının kapılarını da 
söküp götürmüş olduğundan ay ışığında bu kapı boşlukları 
sıralanmış birer insan gibi görünüyordu. Babamın arkadaşı 
heyecanla, “Kerim, sarıldık!” dedi. Bu korkuyla bizi terk 
ederek uzaklaşmaya başladı. Babam arkasından seslendi: 
“Dursun, bizi bırakırsan seni vururum!” dedi. Dursun geri 
döndü, ninemin yanında oturdu. Babam, bize birer asker gibi 
görünen yayla kapılarına doğru arka vadiden gidip arkadan 
baktı. Bunların asker değil açık yayla kapıları olduğunu 
anladı, ferahladık! Bu yaylaların kenarından geçip gittik. 

Sabah olunca Anda köyünün ormanı olan Kannı 
Meşesi’ne geldik. Gündüzü orada bir köknarın altında 
geçirdik. Bu büyük köknarın etrafını kar kapatmıştı, ağaç, 
mahrutî bir çadır hâlini almıştı. Bu yolculukta üşümek, 
acıkmak, susamak gibi hususlar söz konusu olamazdı! 
Kafamızda Osmanlı’ya kavuşmaktan başka hiçbir şey yok!

Akşam olunca babamla Dursun amcanın konuşmalarına 
bakılırsa iki üç saatlik yolumuz kalmıştı! Hâlbuki biz tam 
bir geceyi yine yolda geçirdik. Sabaha doğru Posof’un 
Caksuyu köyü karşısına geldik. İniş aşağı iniyoruz. Sabah 
oluyordu. Buradan küçük bir rampaya dayandık. Sınırda 
iki Rus karakolu vardı. Ses çıkarmasın diye atın ayaklarını 
bezle bağladık.

Ninem küçük kardeşimi aldı, babam da beni; suyu geçiyoruz. 
Anama da, “Turunç, bekle! Anamı karşıya geçireyim, sonra 
seni alırım!” dedi. Annem de, “Ağabeyim Abbas ağa, Kerim’den 
ayrılma, demiştir!” diyerek kendini elbiseyle suya vurdu. 
Suyun Türkiye yakasına geçtik. Atımızı orada salıverdik. 

Posof sınırında Türk jandarması bizi karşıladı ve 
yakındaki Tepezümde köyü karakoluna götürdüler. Sorgu 
sualle tutanak tuttular. “Zulümden kaçtık, Osmanlı’ya 
sığındık!” dedik. Bizi Posof kaza merkezine gönderdiler. 
O zaman Posof Nüfus Memuru olan hemşehrimiz Binali 
Bey’in evine gittik. O, ninemin dayısının oğludur. Burada iki 

gün kaldık. Bizi Ankara’ya bildirdiler. Posof’tan Ardahan’a 
geldik. Yine bizim köylü Ağali Bozbay (Vali Kemal Bey’in 
babası)’ın evinde kaldık. Birkaç gün sonra Kars’a geldik; orda 
da daha önce gelmiş olan bir akrabamız vardı.  Bir hafta da 
burada kaldık. Kars’tan Horasan’a dekoville (Rus zamanı 
yapılmış olan dar hat demiryolu) geldik. Kağnıyla iki günde 
Eleşkirt’e vardık. 

İlkokulu Eleşkirt’te, ortaokulu Kars’ta okudum. 1942 
yılında Eleşkirt Belediyesi’nde Evlendirme memuru 
olarak göreve başladım. 1944’te vekil öğretmenlik yaptım. 
Askerlikten sonra tekrar Belediye’deki göreve döndüm. 
1954 yılında Özel İdare Tahakkuk Memuru oldum. 3 Eylül 
1954’te polis memuru olarak Emniyete intisap ettim. 1982 
yılında başkomiser olarak emekliye ayrıldım. Bursa’da 
ikamet etmekteyim. Sekiz yaşında ayrıldığım Hırtız’a, 2008 
yılında 80 yaşında gidip ziyaret ettim.”16

Ahıska’dan Türkiye’ye kaçak yollardan gelen 
herkes, hikâyesini dinlediğimiz Ağabey Aslan gibi 
şanslı olmamıştır. Bir kısmı yakalanarak Yozgat Mülteci 
Kampı’na konulmuş, bir kısmı iade edilmiş ve bir kısmı 
da serbest bırakılmıştır. Bu serbest bırakılanlar da, bir 
aksilik olur da iade ediliriz diye daima korku içinde 
yaşamış hatta aile adlarını değiştirmişlerdir.17

1943-45 yılları arasında Yozgat Mülteci Kampında 
Rusça tercümanlığı yapan Albay Fahri Atabaş’ın 
macerası da dikkate değer. Atabaş (1898-1969), Ahıskalı 
olup Tiflis Askerî Lisesinde ve Bakü Harp Okulunda 
okumuştu. Kafkasya’ya giden Nuri Paşa ordusuna 
iltihak ederek Türkiye’ye geçmiştir. Birçok vilâyette 
Jandarma Alay Komutanlığı yapmış olan merhum 
Atabaş’ın hatıralarını neşrettik fakat bu metinlerde onun 
Ahıskalı olduğuna dair açık ifadesine rastlayamadık. 
Yozgat-Sorgun nüfusuna kayıtlı hüviyet cüzdanında 
doğum yeri olarak Kars, diğer resmî belgelerde Kars’ın 
Çıldır ilçesi gösterilmektedir. Daktilo edilmiş notlarını 
verdiği Prof. M. Fahrettin Kırzıoğlu’na da Posof’un 
Süngülü köyünden olduğunu söylemiştir. Fakat o 
köyden hiç kimse ne onu ne de annesini babasını 
tanıyordu! Çocukları ise evde kendilerine Ahıskalıyım 
dediğini söylediler. Onun Ahıska’nın Kılde köyünden 
olduğunu daha sonra akrabalarından doğruladık.18 
Bu durum, Sovyetler Birliği zamanında Ahıska’dan 
Türkiye’ye gelmenin ne kadar tehlikeli olduğuna işaret 
etmektedir.

Devamı var

16 Anlatan: Ağabey Aslan-Yazan: Yunus Zeyrek, “Bir Kaçışın  
 Hikâyesi”, Bizim Ahıska dergisi, S. 15, Ankara, 2011.
17 Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara, 
 2001, s. 242-43.
18 Yunus Zeyrek, “Albay Fahri Atabaş ve Hatıraları, I-II”, 
 Jandarma Eğitim Dergisi, S. 18, 19, Ankara, 2001.
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