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AZERBAYCAN’DA 
AHISKA TÜRKLERİ

Ahıska Türkleri 1944 sürgününde Türkis-
tan ülkelerine sürgüne gönderilmişler-
di. Onların sürgün kararına imza atan 

Zalim Stalin 1953’te dünyadan def olduktan sonra 
sürgün halk biraz nefes alabildi. Hiç olmazsa tabi tu-
tuldukları sıkıyönetim rejiminden kurtuldular fakat 
vatana dönemediler. Vatana yakın olmak ve ilk fır-
satta oraya dönmek amacıyla bazı Ahıskalılar, 1958 
yılından itibaren Azerbaycan’a geldiler. Azerbaycan 
hükûmeti onlara kucak açtı ve onlar için Ahıska’da-
ki köy ve kasabalarının adını taşıyan köyler kurdu: 
Ahıska, Smada vs. Bu köylerden biri de Türkler adı-
nı taşımaktadır. 

Türkler köyünde yaşayanlardan biriyle konuş-
tuk: Kanber Ulfanov. Kanber Bey’den önce kendisini 
tanıtmasını istedik ve sonra sorularımızı yönelttik. 
Kendisinin ve ailesinin hikâyesini şöyle anlattı:

1950’de Özbekistan’ın Endican Vilayeti, İzban-
kend ilçesinde dünyaya geldim. Babam Ülfenov 
Mevlüd Ulfanoğlu, 1925 senesinde Gürcistan’da,  
Ahsıka’nın Adigön ilçesine bağlı Xarcam köyünde 
doğmuş. Annem Ali kızı Edel 1927’de Adigön-Var-
han köyünde doğmuş. Özbekistan’dan Azerbaycan’a 
göç ettiğimizde ben 13 yaşındaydım. Bu göçle şim-
di ikamet etmekte olduğumuz Beylagan ilçesinin 
Türkler köyüdür. Biz geldiğimizde bu köyün yeri 
yılanların gezdiği bir bölgeydi. Geldiğimizde bu 
bölgede yaşayan Azerbaycan Türkleri bizlere kapı-
larını açtı. Uzun süre burada onların evinde kaldık. 
Onlar bizimle yalnız evlerini değil aş ve ekmeklerini 
de paylaştılar. Daha sonra zamanın Azerbaycan SS 
Cumhuriyeti hükûmeti bizim için yüz ev yaptırdı ve 
yine bizim için bu köye Türkler ismini verdi. Orta-
okulu burada okudum. 1970’te Azerbaycan Devlet 
Pedagoji Üniversitesi Kimya Fakültesine girdim ve 

1974’te mezun oldum. O tarihten itibaren öğretmen 
olarak çalışmaktayım. 1979’dan bugüne de aynı oku-
lun müdürlüğünü yapmaktayım. Evliyim ve iki er-
kek, üç kız olmak üzere beş çocuğum var. Okulumuz 
Karabağ savaşlarında şehit düşen Abdullah Ham-
zeyev ismini taşımaktadır. Bu arada ata yurdumuz 
Ahıska’nın Xarcam köyü ile ilgili bir etnografya ça-
lışması yapmaktayım.

Ailem 15 Kasım 1944 tarihinde Özbekistan’a sü-
rülmüş. Annemle babam Özbekistan’da evlenmiş-
ler. Üçü erkek dördü kız yedi kardeşiz. Annem ve 
ailesi sürgün zamanı Kazakistan Cumhuriyetinin 
Aral Denizi civarlarına sürülmüş. Annemin anne-
si sürgün öncesi Ahıska’nın Varxan köyünde vefat 
etmiş.  Babası Ali ve kardeşi Ezel, sürgünden he-
men sonra yoksulluk ve sefalet yüzünden hastalığa 
yakalanıp Kazakistan’da vefat etmişler. Bu durum-
lardan sonra annem kız kardeşi ile yalnız kalmışlar 
ve bir süre Aral Denizinde balık tutarak hayatlarını 
idame ettirmişler. Özbekistan’da yaşayan büyük 
kız kardeşlerinin kocası Muxeli Meheddin enişte 
gelip bunları bulmuş ve Özbekistan’a götürmüş. 
Dedem Ulfan (1875-1943) Ahıska’da doğmuş ve 
yine orada vefat etmiş. Tufan dedem (1877-1945) 
Ahıska’da doğup Özbekistan’da vefat etmiş. 
Kanber dedem ise 1855’te Ahıska’da doğmuş ve 
1915’te, köyü işgal etmeye gelen Hristiyanlarla sa-
vaşırken şehit düşmüş. Amcam Bahşi (1909-1981) 
Ahıska’da dünyaya gelmiş ve Azerbaycan’da vefat 
etmiştir. Amcam İkinci Dünya Savaşı’nda Alman-
lara esir düşmüş. Esaret hayatı İtalya’da geçmiş. 
Anlatılanlara göre burada bir İtalyan bayanla ev-
lenmiş hatta bir erkek bir kız çocuğu olmuş. SSCB 
bu savaştan galip çıkınca esirlerin iadesini istemiş. 
Amcam esaretten dönmüş. Fakat gelir gelmez tu-
tuklanarak Sibirya’ya sürgün edilmiş. Uzun bir 
sürgün hayatından sonra Özbekistan’a gelmiş, ai-
lesine kavuşmuş. 
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Dayım Muhammed Bennara-Ahıska’da Pedagoji 
Yüksek Okulunda okumuş (1939).  1941’de savaşa 
gitmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. 
Lâkin 1943’te Kara isminde (dayımın köylüsü) bir şa-
hıs amcamın resmini bir Kırım Türkü kadının evin-
de görmüş. Sonralar bize gelen bilgilere göre amcam 
bu Kırım Türkü hanımla evlenmiş ve iki çocuğu 
varmış. Dayım askerliğini askeri havacılıkta subay 
olarak yapmış. İkinci    dayım Ayvaz da 1941’de sa-
vaşa gitmiş; Almanlara esir düşmüş. Esaretten sonra 
Ukrayna’nın Livov vilâyeti Lavrov ilçesinde yaşar-
ken bulduk (1961). O da Ukraynalı bir hanımla ev-
lenmiş. İki çocuğu olmuş fakat bu çocuklar yaşama-
dan ölmüşler. Bunların acısına dayanamayan anne 
de vefat etmiş. Üçüncü dayım Ezel, sürgün sonrası 
babasıyla birlikte açlık ve sefaletten Kazakistan’da 
vefat etmiş. Halalarım olan Leyla, Çaxo ve Ezemet, 
hepsi evlenmiş ve nesilleri devam etmektedir.  Gör-
düğünüz gibi İkinci Dünya Savaşı ve sürgün, bizleri 
dünyanın dört bir yanına serpmiş ve hepimizi bir 
tarafta ölümle tanıştırmıştır. Annemin hiçbir erkek 
kardeşinin nesli devam etmemektedir.

Köyünüzün bugünkü durumunu nasıl 
görüyorsunuz? 

SSCB dağıldıktan sonra devlet toprakları hususi 
mülkiyete verdi. Tabii ki bizler de kişi başına bir hek-
tar toprak sahibi olduk. Köyümüzün 2 bin hektar ci-
varında arazisi var. BU köyde 400 hane ve 2000 civa-
rında nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun % 90’ı Ahıska 
Türklerinden meydana gelmektedir. Diğer %10’ da 
Azerbaycan Türkleridir.

Köyünüzde hangi sosyal binalar var? 

Devlet tarafından tahsis edilmiş 400 öğrenci kapa-
siteli okul, ayakta tedavi veren hastane (poliklinik), 
yakında yeniden hizmete girecek 185 çocuk kapasite-
li çocuk bahçesi mevcuttur. Okulumuzda 23’ü Ahıs-
ka Türkü ve 11’i Azerbaycan Türkü olmakla 34 öğret-
men çalışmaktadır.  Hastanemizde ise 3 doktor ve 4 
hemşire olmak üzere 7 personel görev yapmaktadır. 
Bunların yanında köy halkı tarafından yaptırılan 500 
kişilik camimiz var. Camimize bir minare yapmak is-
tiyoruz fakat şimdilik maddî imkânımız yok.

Köyünüzün eğitim durumu nasıl? 

Köyümüzde yüzden fazla üniversite mezunu var. 
Mezunların büyük kısmı SSCB zamanında Haydar 
Aliyev tarafından ayrılan özel kontenjanlar sayesin-
de üniversitelere girmişlerdir. Her alanda yetişmiş 
insan var. Okulumuz her yıl yirmi ve daha üzeri 
mezun vermektedir. Bunların yaklaşık %50’si üni-
versiteyi kazanmaktadırlar. Eskiye nazaran eğitime 
dikkat daha da artmış durumdadır. Eskiden cahillik 

yüzünden kızlarımız okutulmazdı; şimdi bu durum 
neredeyse tamamen değişmiştir.

Köy halkının geleceğe dair düşünceleri 
nelerdir? Köyden göç var mı?

Burada yaşayan Ahıska Türkleri genellikle Türki-
ye olmak üzere Ukrayna, Rusya, Türkistan gibi baş-
ka ülkelere de göç etmişlerdir. Bununla birlikte kö-
yümüz göç de almaktadır. Şimdiye kadar neredeyse 
50 aile göç etmiştir. İlginç olan şudur ki, göç eden-
lerin hiçbiri Vatan Ahıska’ya gitmemiştir! Bunun se-
bebi Gürcistan yönetiminin çıkardığı engellerdir. Bir 
zamanlar buradan birçok aile vatana gitmek istedi, 
lâkin Ahıska’ya bırakılmadılar. Bu aileler Ahıska’ya 
yakın yerlere yerleştiler. Gürcü yönetimi, orada da 
onlara huzur vermedi.  Hatırlatmak lâzım, vatana 
dönmek isteyenlerin çoğu Azerbaycan’da yaşayan 
Ahıska Türkleridir. Kimse bize yardım etmemekte 
ve arkamızda durmamaktadır. Bir zamanlar yapılan 
başvuruların neredeyse tamamı işleme konulmamış-
tır. Gürcistan yönetimi bize diyor ki bizim istediği-
miz yerlere yerleşeceksiniz.  Hâlbuki biz evimizi, 
malımız bütün varlığımızı zorla bıraktırılarak sür-
gün edilmiştik. Gürcistan yönetimi bırakın bunları 
bizlere geri vermeyi, dede baba evimize, toprakla-
rımıza dönmemize bile müsaade etmemektedir. Bu-
nun en büyük sebebi de bizim arkamızda duran bir 
devlet ya da ki bizim haklarımızı koruyacak bir sivil 
toplum kuruluşumuz yoktur. 

Türkiye’den neler bekliyorsunuz?

Bizler, vatana dönebilmemiz için Azerbaycan ve 
Türkiye’nin bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Bu-
rada yaşayan halkın Azerbaycan’dan sonra güvene-
bileceği bir devlet var, o da Türkiye’dir. Lâkin bugün 
halkımızdan Türkiye’ye gidenlere ne çalışma izni ne 
de vatandaşlık veriliyor! Vatan dediğimiz topraklar-
da bile yabancı muamelesi görmekteyiz. Bu durum 
bizi ziyadesiyle üzmektedir. Bana göre Türkiye’de 
bütün toplulukların büyük hakları var. Fakat tabii 
vatandaşı olduğumuz Türkiye’de bizler yabancı 
muamelesi görmekte ve dışlanmaktayız. Unutma-
malı ki biz Türk olduğumuz için sürüldük. Yine 
hatırlamalıyız, bizim yurdumuz Ahıska, 1829’da 
Edirne Antlaşması’yla Rusya’ya savaş tazminatı pa-
rası karşılığında bırakılmıştır! Bizler her türlü azap, 
eziyet, sürgünlere rağmen bugün Türk’ün bayrağını 
gururla taşımakta ve temsil etmekteyiz. Bizler Türki-
ye Türklerini kardeşimiz olarak görüyoruz. Bir kar-
deşten istenecek makul şeyleri istiyoruz. Lâkin biz-
leri ne duyan var ne anlayan.  Bizler koskoca SSCB 
ülkesinde pasaportlarına ‘Türk’ yazdıran tek halkız. 
Şimdi Türkün Cumhuriyeti olan Türkiye’de bizlere 
yer yok mu?
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Vatan ve vatana dönüşle ilgili duygu ve 
düşüncelerinizi anlatır mısınız?

Her bir insan vatanında yaşamak ister. Annem 
babam vatanda değil, yüzlerce kilometre uzaklıkta 
evlenmiş ve ben Özbekistan’da doğmuşum. Yaklaşık 
beş sene önce vatanı ziyarete gittik. Burada çok ga-
rip hisler yaşadım. Hayatımda o güne kadar vatanı 
görmeyen ben, babamın dedemin köyüne gittiğimde 
anladım ki, ben yıllarca bir kafeste yaşıyormuşum.  
Altmış yaşımda hürriyeti tattım ve hürriyetin ne ol-
duğunu anladım. Köyümüzü dolaşırken kimseden 
izin alma duygusuna kapılmadım. İçimdeki bir ses, 
buna gerek olmadığını söyledi. Bu ses bana, buralar 
senindir, senin öz vatanındır, diyordu. Sonra mezarlı-
ğı ziyaret ettik. Mezarlık olduğu gibi duruyordu; yal-
nız etrafı hasarlıydı. Camimiz çok kötü durumdaydı, 
zira ahır olarak kullanılmıştı. Mezarlığın yanındaki 
medreseyi, orada yaşayanlar ölü yıkamak için kulla-
nıyorlar. Mezarlığa girdiğimizde Ahıska’da doğanlar 
hemen mezar taşlarının başlarına sarıldılar ve “Bu 
benim babam, bu benim dedem, bu benim kardeşim, 
bu benim arkadaşım; ellerimle buraya gömmüştüm!” 
diyerek ağlaştılar. Ben de orada doğmuş olan ve me-
zarlığı bilen Halil amcanın yardımıyla dedelerimin 
mezarını buldum. Mezarın başına geldiğimde bir 
anda telefonla kardeşim Enver beni aradı. Telefonu 
açar açmaz hayatımda hiç ağlamadığım bir şekilde 
hüngür hüngür ağladım. Hâlbuki ben kolay ağlayan 
biri değildim… Kardeşime, “Dedelerimizin mezarı 
başındayım!” diyebildim. Bir anda kuş gibi kanat-
landım ve sanki ecdadımızın ruhlarıyla konuştum. 
Bizimle birlikte vatanı ziyarete gelen Ahıska doğum-
lu Halil amca caminin yanına çekilmiş, neredeyse 
kurumuş puvarından akan birkaç damla çamurlu 
suyu gözlerine sürdü. Bu duygularla yaşayan ve 
beslenen insanlar vatana dönmek istemez mi?  Ma-
alesef Gürcistan Hükûmeti, güya bizim için çıkardığı 
vatana dönüş yasasını dönülmez şekilde hazırlamış! 
Bu yasalarla bizleri oyalıyor… 1982’de bizim köyden 

10-15 aile vatanda yaşamak arzusuyla gittiler. Fakat 
Gürcüler onları Ahıska’ya bırakmadılar. Başka bir 
yere yerleştirdiler. Birkaç sene sonra kendilerine, “Siz 
Türk’sünüz! Burada size yer yok! Defolun gidin!” de-
diler. Hâl böyle olunca bu aileler geri dönmek zorun-
da kaldılar. Halkımızın vatana dönebilmesi için şu 
şartların yerine getirilmesi lâzım:

1. Hiçbir şart ileri sürülmeden dönmek isteyen 
Ahıska Türklerinin vatana dönüşü sağlanmalı.

2. Halkımız sürgünden önce yaşadıkları yerlere 
dönmelerine izin verilmeli.

3. Sürgün sırasında gasp edilen mal varlığı iade 
edilmeli.

4. Sürgün tazminatı ödenmeli
5. Dönüşten sonra Gürcistan, dünyada azınlıkla-

ra verilen hakları bizlere de vermeli.

Sivil toplum kuruluşlarımızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

SSCB zamanında Enver Odabaşov ve Yusuf Ser-
verov gibi şahıslar, gerçekten halkımızın haklarını 
savunan ve halkın vatana dönüşü için çalışan ön-
cülerdi. Onlar, KGB’nin sıkı denetimine rağmen ha-
yatlarını riske atarak ‘’Varan Cemiyeti’ni’’ kurdular. 
Ahıska Türklerinin sesini duyurdular. Ama şimdiki 
Vatan Cemiyeti’nden hiç memnun değiliz.  Maalesef 
bu arkadaşlar çıkar hesaplarıyla koltuk savaşı yapı-

yorlar. Bir de DATÜB diye bir şey duydum. 
Hiçbir faaliyetinden haberdar değilim. Bura-
da bir faaliyet yaptıklarını ne gördüm ne de 
duydum… STK’lara başkanlık yapacak olan 
şahısların mutlaka yüksek olmaları lâzım. 
BU da yetmez, halkımızın tarihî hikâyesini 
iyi bilmeliler. Dahası, siyaset ve hukuktan 
da haberdar olmaları gerekir. STK’larımız 
bir taraftan Ahıska Türklerinin vatana dö-
nüşü için çalışmalı, diğer taraftan da Ahıska 
Türklerinin haklarını müdafaa etmelidirler. 
Bugünkü durumda bırakın dünya arenasın-
da haklarımızı savunmayı kendi vatanımız 
dediğimiz Türkiye’de bile haklarımızı mü-
dafaa edememektedirler. 

Kanber Ulfanov

Türkler Köyü Okulunun öğretmenleri.
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