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Nazım Haciyev (1924-1962), Sovyet döneminde kısa 
süre de olsa Azerbaycan’da parti ve devlet yönetiminde 
önemli görevlerde bulunmuştur. 1958-1960 yıllarında 
Moskova’da Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez 
Komitesi Organizasyon Şubesinde görev almıştır. Oğlu 
Aydın Hacıyev’in Rusça yazdığı kitabında, babasının 
Ahıska Türkleriyle ilgili bazı notlarına yer vermiş ve onların 
Azerbaycan’a göç etmelerinden de bahsetmiştir. Aşağıda, 
1954-1959 arasında Azerbaycan KPP MK 1. Sekreteri 
görevinde bulunmuş İmam Mustafayev’in (1910-1991) adı 
geçmektedir. Anlaşılan, 1958’den başlayarak Ahıskalıların 
Orta Asya’dan Azerbaycan’a göç etmeleri konusunda 
Azerbaycan yönetimi çok yanlış bir tutum sergileyerek 
Gürcistan’ın yükünü kendi sırtına almıştır. Fakat A. 
Hacıyev, Ahıskalıların sadece bir kısmının Özbekistan’dan 
Azerbaycan’a geldiğini kaydetmeyi unutmuştur, kitlesel 
bir göç yaşanmamıştı. Çünkü bir süre sonra Özbekistan, 
Kazakistan ve Kırgızistan yönetimleri buna itiraz etmiş ve 
göçü engellemişlerdi, ayrıca Ahıskalılardan bazı gruplar, 
Muğan çölündeki ağır iklim ve coğrafi şartlardan dolayı 
buraya göç etmekten vazgeçmişti. Latifşah Barataşvili’nin 
hatıralarına bakılırsa, bu işin öncüsü bizzat kendisidir ve 
Azerbaycan’a göç fikri, İmam Mustafayev’in sayesinde 
resmi kararla sonuçlanmıştır. Doğrudur, yazar bu göçün 
büyük bir hata olduğunu ve halkı bölmekten başak bir 
işe yaramadığını itiraf etmektedir.  Sevil Piriyeva’nın 
monografisinde ise bu önerinin kaynağı ve konunun 
evveliyatı araştırılmamıştır. Arif Yunusov, eserinde bu göç 
teklifini, Azerbaycan yönetimine Moskova’nın ilettiğini 
yazıyor, ancak kaynak göstermiyor. Bugün de savunulan 
fikre göre eğer 1958’deki göç olmasaydı, 1989’da Fergana 
felâketinden sonra Ahıskalıların gelip Azerbaycan’da 
sığınacakları akrabaları olmazdı. 

Aydın Hacıyev’in kitabında konuyla ilgili bölümün 
çevirisini sunuyoruz: 

*
Savaş zamanı Gürcistan’dan Kuzey Kazakistan 

ve Özbekistan’a sürülmüş Ahıska Türkleri daimi 
oturma yerleri olan Ahıska ve Ahılkelek ilçelerine 
geri dönüş izni verilmesi için 1958 yılının sonunda 
N.S. Khruşov’a dilekçe sunmuşlardı. Aslında Türkler 
Gürcistan’da çok eski çağlardan beri oturmaktaydı-
lar. Onlar Osmanlı devletinde Gürcülerle birlikte 
uzun süre komşu olmuşlardı, demografik ve etnik 
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açıdan bunun etkileri hala devam etmektedir.  Mesele 
şu ki Rusya ile Türkiye arasında imzalanmış Edirne 
Barışının şartlarına göre,  Osmanlı Devleti’nin bazı 
arazileri Rusya idaresine bırakılmıştı. 1918’de Gürcis-
tan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan edince bu arazi-
ler onun içinde yer aldı ve Gürcistan SSC toprakları 
olarak kabul edildi (13.10.1921 Kars Anlaşmasıyla T.C. 
söz konusu arazinin Gürcistan SSC toprakları olduğunu 
kabul etmiştir -  Çevirenin notu). 

Savaş sırasında Türkiye’nin 1944’e kadar 
Almanya’ya meyilli tutumu kesin şekilde Ahıska 
Türklerinin kaderini belirlemiş ve bu halk, savaş dö-
neminin acımasız sürgün uygulamaları kapsamına 
alınmıştı. Bilindiği gibi, 1956’da düzenlenmiş SBKP 
20. Kongresinde iç politikada radikal değişim öngör-
müş ve sürülmüş halkların aklanarak haklarının iade 
edilmesi kararlaştırılmıştı. Çeçenler, İnguşlar, Kalmık-
lar, Balkarlar, Karaçaylar gibi Kuzey Kafkasya halkları 
yeniden vatana dönmüşlerdi ve özerk kurumları ye-
niden kurulmuştu. Ancak Kırım Tatarları ile Ahıska 
Türkleri, sadece aklanmış olup vatanlarına dönmele-
rine izin verilmemişti. Doğrusu, Stalin’in kişi kültü-
nü kınayan ve yargılayan MK Kararnamesi ve onun 
doğurduğu kanunlarla yasa hükmündeki kararna-
melerde, aslında Sovyet devletinde hukukun üstün-
lüğü ve gelişme açısından bütün sürülmüş halkların 
aklanmasını kaçınılmaz siyasî görev olarak deklare 
ediliyordu. Fakat uygulamada eksikler ve açıkça çifte 
standartlar vardı.
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Nikita Sergeyeviç (Khruşov), Ahıska Türklerinin 
dilekçesiyle ilgili olarak kendi çalışma odasında 
yetkilileri istişare toplantısına çağırmıştı. Konuyla 
ilgili işlerden sorumlu MK mensupları, bazı yürütme 
kurumlarının temsilcileri, ayrıca KGB Başkanı A. 
N. Şelepin toplantıya katılmışlardı. Khruşov şöyle 
demişti:

“Bu, oldukça önemli meseledir ve hiçbir halkı 
mağdur etmeyecek şekilde hareket etmeliyiz. 
Üsteli Kuzey Kafkasya’da sürgün yerlerinden geri 
dönenlerle onların daimî ikamet yerlerine sonradan 
yerleşenler arasında ihtilâf ve kavgalar oluyor. 
Sorunun çözümü için azami derecede dengeli ve 
hassas yaklaşmak gerekir. Ne gibi önerileriniz var? 
Konuyu incelemek için kimi göndereceğiz?”  

Buna cevaben müstakbel KGB başkanı ve SBKP 
MK Genel Sekreteri, o sırada ise SBKP MK Şube 
Müdürü olan Yuriy V. Andropov şöyle konuştu:   

“Doğu insanının psikolojisinin 
bütün inceliklerini bildiğini, Kaza-
kistan’daki işleri takip ettiğini ve 
uluslararası alanda muhtemel yan-
kıları olabileceğini dikkate alarak 
ben Nazım Mamedoviç Hacıyev’i 
göndermeyi, ona durumu titiz şe-
kilde inceleyerek ileride karar için 
şartlar ve zemin hazırlama talimatı 
vermeyi teklif ediyorum.”

Şelepin de bu teklife destek verdi:
“Ben Yuriy Vladimiroviç’in 

teklifini destekliyorum ve Nazım 
Mamedoviç’in iyi sonuç alacağını 
umuyorum. Bu işte gerçekten millî psikolojinin 
bütün nüanslarından iyi anlayan ve Kafkasya’daki 
millî ilişkilerin tarihini en ufak ayrıntısına kadar 
bilen birine ihtiyaç vardır. Konu oldukça naziktir. 
Halklar arasında en ufak bir karşıtlığa yol açamayız, 
çünkü Batı servisleri hemen bundan yararlanmak 
isteyeceklerdir. Bu durumda her şey daha da 
zorlaşacaktır. Karar verilmiş ve babam zaman 
kaybetmeden Kazakistan’a gitmişti. Bir ay boyunca 
o sorunun değişik boyutlarını araştırmış, bu arada 
Gürcistan’ı da ziyaret etmişti. Ahıska Türklerinin 
oturdukları ilçelere Ermeniler yerleşmişlerdi. 
Babam bunu önemsiz ve tesadüfi bir faktör olarak 
göremezdi. Milliyetler siyasetinde Stalin üslubu 
açıkça belli oluyordu. Burada büyük bir tehlike 
söz konusuydu. Sorunu çözmek için ilgili bütün 
halkların çıkarlarını dikkate almak gerekiyordu. 
Ahıska Türklerinin kısa sürede toplu halde bölgeye 
dönmesi, açıkça gerginliğe ve çatışmaya yol açacaktı. 
Öte yandan sorunu göz ardı etmek ve uzun süreyle 
dondurmak da çözüm değildi…  

Babam hazırladığı raporu sunduktan sonra 
Khruşov yeniden toplantı yapmıştı. Bu sefer toplantıya 
Gürcistan KP MK 1. Sekreteri V.P. Mjavanadze ve 
SBKP MK Prezidyumu (Politbüro) Üyesi M.A. Suslov 
da katılmıştı. Nikita Sergeyeviç (Khruşov) babamın 
başkanlığında çalışan komisyonun vardığı sonuçları 
belirtmişti:

“Nazım Mamedoviç komisyonla birlikte büyük 
iş görmüştür. Gördüğünüz gibi Ahıska Türklerinin 
geri dönmeleri gerektiğine karar verilmiştir: ancak 
bunun için belirli sosyoekonomik, elverişli toplumsal 
ve siyasi ortam oluşturmak lazım.  Aksi halde, 
Kuzey Kafkasya’da gördüğümüz ve istemediğimiz 
sürtüşmeler olabilir.”

Ne var ki Mjavanadze itiraz etmiş ve şunu 
söylemişti:

“Sizin son sözünüzden hareket edersek, ben soru-
nun bu şekilde çözülmesine karşıyım. Ahıska Türk-

lerinin eskiden oturdukları yerlerde 
neredeyse yirmi yıldır Ermeniler, Gür-
cüler, Acarlar, Ruslar ve diğerleri iskân 
edilmişlerdir. Demek ki, Ahıska Türk-
lerini geri getirmek için biz yeniden 
birilerini yeniden başka yerlere tahliye 
etmeliyiz, öyle mi? Kim ne derse desin 
şu anda bunun için büyük mali mas-
raflar lazım, ayrıca ahlaki, psikolojik, 
siyasi açıdan zorluklar yaşanacaktır.”             

M.A Suslov da Mjavanadze’yi 
desteklemişti:

“Ben Mjavanadze’nin görüşüne 
katılıyorum. Biz bu konuda epeyce 

çam devirdik. Emsal oluşturmaya gerek olmadığını 
düşünüyorum.”   

Şelepin, Khruşov’un ne diyeceğini merak 
ediyordu ve ona şöyle demişti:

“Belki komisyonun önerdiği başka seçenekler 
vardır, olamaz mı yani ne dersiniz Nazım Mamedo-
viç? Bunu Sizden dinlemek isterdik.” 

“Evet, doğrudur, - Khruşov, Şelepin’in sözlerini 
bekliyormuş gibi arya girmişti. - Siz raporunuzda, 
vatana dönüş için uygun şartlar oluşturmak gerekti-
ğini ve bunun için zamana ihtiyaç olduğunu kaydet-
miştiniz.”

Babam şöyle cevap vermişti:
“Nikita Sergeyeviç, ben Ahıskalılarla defalarca bir 

araya geldim, ilgili cumhuriyetlerin yöneticileriyle 
muhtemel şıkları ve seçenekleri görüştüm. Heyet 
üyeleriyle ve diğer yetkili yoldaşlarla düşündük 
taşındık ve Ahıska Türklerinin Azerilere etnik ve 
kültürel yakınlıklarını, ayrıca Muğan stepinde 
kullanılmayan topraklarda insan kaynaklarına ihtiyaç 
olduğunu dikkate alarak onların aşamalı şekilde 
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Azerbaycan üzerinden dönebileceklerini düşündük. 
Şimdilik orada otursunlar, bizse bu arada sorunun 
kesin çözümü için çalışmaya devam ederiz. Böylece 
birincisi etnik çatışma riski ortadan kalkacaktır, 
çünkü belirttiğim bölgede onlar sahipsiz topraklara 
iskân edileceklerdir, çevrelerinde ise akraba bir 
halk olacaktır. İkincisi de bu sayede Azerbaycan’ın 
söz konusu bölgesinin kalkınmasına da belirli katkı 
sağlanacaktır, zira Ahıska Türkleri geleneksel olarak 
ekincidirler, bu konuda başarılıdırlar ve çok çalışkan 
insanlardır. Üçüncüsü, biz, onların vatanlarına kesin 
dönüşlerine uygun zemin ve şartlar oluşturmak için 
zaman kazanmış olacağız.

Khurşov, sorunun ‘Leninci millî politikaya’ uygun 
olarak bu şekilde konsensüsle çözülme ihtimalinden 
memnun kaldığını saklamamıştı:

“Doğrusu bu plan, gayet man-
tıklı görünüyor da, peki siz soru-
nun bu şekilde çözümü için Yoldaş 
Mustafayev’le mutabakata vardı-
nız mı?”

Suslov, burnundan devamlı ka-
yan gözlüğünü düzelterek müda-
hale etmişti;

“Evet, yeri gelmişken, Yoldaş 
Mustafayev bana bu konuyu sor-
muştu, ancak bunun için büyük 
masraflar gerekecektir. Bunu ken-
disine açıkça söyledim.”

Şelepin, Suslov’a itiraz etmişti:   
“Bence, Ahıska Türklerinin 

geçici de olsa Azerbaycan’a göç 
etmeleri için şimdi finansman sağ-
lamak daha uygundur, yoksa so-
runu dondurmak ve sürüncemeye 
bırakmak sonraları daha pahalıya 
mal olabilir, hem de sadece mali 
açıdan değil, başka konularda da 
sıkıntı çıkabilir…”   

“Ben Aleksandr Nikolayeviç’in görüşüne 
katılıyorum. – Khruşov kararını vermişti. – Milli 
politikada Stalin’in aşırılıklarını düzeltmek gerekir. 
Çünkü bu kartopu gibi bir şeydir, büyüdükçe 
büyüyecektir ve her seferinde bu tür süreçleri düzene 
sokmak daha da zorlaşacaktır. Daha bir çözümsüz 
ikilemle karşılaşmaktansa en iyisi şimdiden belirli 
masrafları göze almalıdır.” 

Mesele bu şekilde çözülmüş ve karar verilmişti. 
Kaydedelim ki meselenin bu şekilde karara bağlan-
ması, uzun yıllar Moskova’da Ermenilerin çıkarları-
nı savunarak lobi yapan ve o sırada SSCB Başbakan 
Yardımcısı olan Anastas Mikoyan’ı rahatsız etmiş-
ti. Ahıska Türklerinin aşamalı olarak vatanlarına  

dönemsi, Cavakhetiya’da onların yerlerinde oturan 
Ermeniler başları üzerinde sallanacak Demokles’in 
kılıcıydı. Anacak o hoşnutsuzluğunu açıkça dile ge-
tirmemişti, çünkü N.S. Khruşov Ahıska Türklerinin 
geri dönmeleri konusunda kararlıydı. A.İ. Mikoyan 
babamın millî konularda söz sahibi olmasından do-
layı çok kızgındı ve babama karşı kin güdüyordu. 
Moskova’ya kadar yükselen ve merkezde görev alan 
Azeriler Moskova’da her zaman Ermeni diyasporası-
nın hedefi olmuşlardır.           

Bir süre sonra Ahıskalı Türkler Sabirabad ve Sa-
atlı ilçelerine iskân edilmişlerdi. Burada Türklerin 
kolhozları oluşturuluyordu ve bu çiftlikler çok yük-
sek rekolte ve azami verimlilikleriyle ün kazanmıştı. 
Bu kolhozlardan birinin başında Mevlut Bayrakta-

rov bunuyordu ve Müdürü ol-
duğu ‘Adıgün’ çiftliği modern 
altyapısı ve tarımsal donanımı 
ile birçok işletmelere fark atı-
yordu, kolhoz üyelerinin gelir-
leri de yüksekti. Bayraktarov’a 
Azerbaycan yönetimi Sosyalist 
Emek Kahramanı unvanı ver-
mişti. Babam Bakü’ye döndük-
ten sonra Ahıska Türklerinin 
iskân edildikleri yerleri ilk fır-
satta ziyaret etmiş ve burada 
yaşlılarla görüşmeler yapmıştı. 
Halk babama vatan koşununda-
ki gelişmeleri sormuştu. Burada 
Türklerin refah seviyesi, gelir-
leri ve hayat şartları iyi olsa da 
onlar Ahıska’ya dönmeyi bek-
liyorlardı. Azerilere teşekkür 
ediyorlardı, ancak vatanlarını 
unutamıyorlardı. Babam onlara 
sabırlı olmayı ve biraz bekleme-
yi tavsiye etmişti: 

“Bu çok zor meseledir ve zamana ihtiyaç var. 
Merkezde bile bazı liderlerimiz, sizin Gürcistan’a 
dönmenizi istemiyorlar. Şahsım adına bu konuyu 
her zaman takip edeceğime söz veriyorum. Adaletin 
yerini bulması için elimden geleni yapacağım. Ben 
yoldaşlarımla birlikte sizin için Azerbaycan’a göç 
yolunu açmıştım. Şimdi de sorunu kesin şekilde 
çözmeyi düşüneceğiz. Allah izin verirse bunun da 
yolunu buluruz…”      

Ne yazık babamın ömrü vefa etmedi ve o bu 
görüşmeden iki yıl sonra vefat etti. İki yılda ne 
yapabilirdi ki zaten? 1964’te N.S. Khruşov görevden 
alındıktan sonra ise Ahıskalıların dönüşü tamamen 
hayal olmuştu.
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