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6. İzahar Binalioğlu: “Ahıska’nın Vale köyün-
de 1936’da dünyaya geldim. Sürgünde sekiz ya-
şındaydım ve ikinci sınıfa gidiyordum. Devlet, 
iki sene önce babamı ve amcamı askere almıştı. 
Yalnızdık. Üçü erkek ikisi kız olmak üzere beş 
kardeştik; ihtiyar ninemle beraber yaşıyorduk. 
Amcamın karısı bizde kalıyordu. Kasım ayının 
bir gece yarısı köyümüze Sudabekir dedikleri 
büyük büyük kamyonlar geldi. Birisi bizim evin 
kapısına yanaştı. Hepimizi bu kamyona bindir-
diler. Köyden çıktık, demiryoluna geldik. Orada 
bir iki gece bekledik. Hayvan vagonlarına doldur-
dular. Trenler hareket etti. Özbekistan’a geldik. 
Orada da okula devam ettim, 10. Sınıfı bitirdim. 
Ev işlerine de yardım ediyordum. 1956’da başka 
bir köye taşındık. Çalışıyor, pamuk topluyorduk. 
Sonra Kazakistan’a Cambul’a geldik. 1942’de as-
kere giden babam bir daha gelmedi. Zaman geçti, 
evlendim. Her millet vatan diyor. Bizim millet ba-
şıbozuk kaldı. Herkes bir yana gitti. Vatan unu-
tulmaz. Vatan denince bir çocuk olarak her şeyi, 
dağı, bağı, tarlayı, çayırı, yolu izi hatırlıyorum. 
Vatan sözü geçince tüylerim ürperiyor. Vatana gi-
dip ziyaret etmek istiyorum. Vatan hasretimiz bit-
medi. Çocuklarımız bilmez. Ama ayağımı vatan 
toprağına basmak istiyorum. Atalarımın kemikle-
ri çürüdü, vatan toprağına karıştı.” 
* Bu yazı, İstanbul-Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan “Türk Dünyasında  
 Göç ve Sürgün” adlı kitaptan alınmıştır.

7. Süleyman Alioğlu: “1937’de Vale köyünde 
doğdum. Sürgünde iki kız üç erkek beş kardeştik. 
Yola çıkarken çok az bir zaman verdiler. Yanımı-
za bir şey alamadık. Sanki kıyamet kopuyordu. 
Yollarda çok insan telef oldu. Özbekistan’a gel-
dik. Burada da çok sıkıntı çektik. Aç susuz gün-
ler geçirdik. 1956’da 10. sınıfı bitirdikten sonra 
Kazakistan’a geldik. Burada çalışmaya başladım. 
Meslek kursuna gittim. Şimdi burada hayatımız 
iyi olsa da vatan hasreti çekiyoruz.”

8. İbrahim Emrahoğlu: “1921, Ahıska-Vale do-
ğumluyum. Yedi amcam vardı. Hâli vakti yerinde 
bir aileydik, hayatımız iyiydi. 18 baş ineğimiz, 50 
baş koyunumuz, 2 çift öküz, 2 çift koşulan man-
da ve 2 atımız vardı. Tarlalarımız, bahçelerimiz 
vardı. Sovyet gelince bunları kolhoza verdik. 
1942’de evlenmiştim. 1944’ün ocak ayında ça-
ğırdılar, savaşa gittik. Harkov cephesinde savaş-
tım. Çekilirken Dağıstan’a Mahaçkale’ye geldik. 
Sonra ileri yürüyüşle Berlin’e kadar gittik. Ben 
askerdeyken memlekete yazdığım mektuplara 
cevap alamıyordum. Nihayet bir cevap geldi ama 
Özbekistan’dan! Meğer memleketi sürgün etmiş-
ler! Moskova’dayken resmi makamlara yazdım ve 
ailemin Özbekistan’da olduğunu öğrendim. As-
kerlik dönüşü doğru Özbekistan’a gittim. Sonra 
Kazakistan’a geldik.”
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9. Ömer kızı Hanım: “Ahıska’nın Küçük Sıma-
da köyündenim. 1933 yılında bu köyde dünyaya 
geldim. Sürgüne giderken 12 yaşındaydım. Yaşa-
dıklarımızı, her şeyi bugün gibi hatırlıyorum, anan 
derdin alsın. Annemin anlattıkları da aklımdadır. 
Memleketimizde hâlimiz vaktimiz çok iyiydi. Sür-
günde ahırlar dolusu malımız davarımız kaldı. On 
beş yaşındaki kardeşimi hayvanlara baksın diye 
orada bırakmak istedik, kabul etmediler. Hâlbuki 
bize üç beş gün sonra döneceğimizi söylüyorlardı. 
Biz de tekrar geleceğiz diye altın emanet kıymetli 
her şeyimizi evimizin bodrumunda sakladık. Üç 
dört saldat (asker) bizi evimizden çıkardı. O gece 
bizi öyle vagonlara doldurdular ki, o vagonlara 
insan değil hayvan bile konulmaz. Vagonun yan 
tahtaları bir karış aralıklıydı. Bu aralıklardan üs-
tümüze tipi esiyordu. Yollarda çok azap çektik. 
Annem babam üşümesin diye kardeşim oralara 
kâğıt tıkadı. Tren devamlı hareket hâlinde de-
ğildi. İstasyonlarda ve dağ başlarında saatlerce, 
günlerce bekliyordu. Bu şekilde tam 42 gün süren 
yolculuktan sonra Özbekistan’a geldik. Bizi önce 
ahır gibi evlere kapattılar. Sonrası malûm… Yıllar 
sonra vatana çermiğe gittik kardeşimle; kırk gün 
kaldık. Babamın mezarını bulduk. Köyümüzde 
Acaralı Müslümanlar yaşıyordu. Kur’an okuttuk, 
kurban kestik. Allah’a yalvardım ki bizim millet 
buraya dönsün ve burada yaşasın. Doğduğumuz 
yer olan vatanı kim istemez ki, ölem ben sana… 
Dedem ve babam orada yatıyorlar. Tabii ki vata-
nımı isterim yavrum can… Kim istemiyorsa onda 
kafa yoktur. Bir bak ki, kaç yer değiştik… Her 
yer vatan olmuyor ki balam. 1989 yılına kadar 
Taşkent’te yaşadık. Özbekistan’dan çıktık, nereye 
gideceğimizi bilemedik oğul… Lenin’in doğduğu 
yere gittik, Ulyanovsk’a; heykeli var! Orada da 
sadece bir yıl kalabildik. Bize neler ettiler… Ka-
zaklar başımıza belâ oldular; kızlarınızı bize verin 
dediler. Neler gördük neler, kadan alsın anay… 
Şimdi Kazakistan’ın Taraz şehrine bağlı Ravnoye 
köyünde yaşıyoruz.”

10. Rıza kızı Şavkinaz: “Ahıska’nın Adigön il-
çesine bağlı Küçük Sımada köyündenim. 1922 yı-
lında bu köyde dünyaya geldim. Sürgünde 22 ya-
şında bir genç kızdım. Köyümüzde adam/erkek 
yoktu, köyde sadece kız gelin kalmıştı. Birdenbi-
re köyümüzü asker bastı. Buradan kalkacaksınız 
dediler. Nereye kalkacağız? Ağlaşıyoruz… Malı-
mız davarımız var, evimiz barkımız var! Adamı-
mız yok! Biz böyle sızlanırken asker silâhını bize 
doğrulttu, “Kesin sesinizi, sizi götüreceğiz!” diye 
bağırdı. Kış tedariğimizi görmüştük. Kışlık tahıl 
ve lazutları (mısır) değirmene götürmek üzere              

çuvallarla hazırlamıştık. Hepsini elimizden aldı-
lar balam! Bizi bir çuval lazutla harmana indirdi-
ler. Mal davarımız var, hiç olmazsa birini keselim 
ki yolda yeriz, dedik. Olmaz dediler. Allah’tan 
biri insan çıktı da bir hayvan kesmemize müsaa-
de etti. “Haydi, sana bir koyun verelim!” dedi. Ben 
de kesmek için bir koçu tuttum. Rahmetli annem, 
“O koça yazık olur; o iyi para eder, satarız! Zayıf bir 
koyunu keselim.” diyor. Asker çıkıştı, “Artık siz bu-
raları görmeyeceksiniz!” dedi. Koçu kestik, kavur-
duk. Bizi alelacele kamyonlara attılar. Ağlayıp 
sızladık. O kamyondaki feryat figan hâlâ kulak-
larımda ve gözümün önünde… Kılde’nin düzüne 
indik. Bizi birer hayvan gibi vagonlara tıktılar. O 
şekilde trende iki gün bekledik. Yiyecek yok, içe-
cek yok. Çoluk çocuk ağlaşıyor. İhtiyar annem, 
açlıktan ölüyorum, diyor. Ana can ne edelim… 
Od yok ateş yok, nerede, ne pişirelim? Bir çuval 
lazuttan başka bir şey yok. Nihayet trenler hareket 
etti. Ha şuraya geldik, ha şuraya vardık derken ne 
günler yaşadık… Geldiğimiz Kazakistan’da yerli 
halk bize sahip çıktı, iyi baktılar. Şimdi elbette va-
tanımızı isteriz. Burada garip yaşamaktansa kendi 
vatanımızda yaşamak tabii ki daha iyidir…” 

11. Cevat Alioğlu: “Ahıska’nın Çurçuta köyün-
denim. Sürgünde dokuz yaşındaydım. Babama as-
kere alınmıştı. Biz yedi çocuk annemle kalmıştık. 
Silâhlı askerler köyümüzü bastılar. Kadın, çoluk 
çocuk ağlaşıyoruz. Bu askerler ambarın kapısını 
açıp tahılımızı dağıttılar. Yalvardık, biraz tahıl al-
mamıza müsaade ettiler. İki saatlik bir zaman ver-
diler. Yanına ne alabilirsen o kadar… Yolculuk et-
tiğimiz hayvan vagonlarında çok üşüdük; soğuk-
tan donup ölenler oldu. Yolda ölenleri askerler alıp 
götürüyor ve araziye atıyorlardı.  Dedem âmâydı. 
Sürgün olurken, “Ben bir şey göremiyorum, 
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beni nereye götüreceksiniz? Bana biraz ekmek ve 
su verin, ben burada kalayım.” diye yalvarıyordu. 
Ama kim dinler… O da sürgün yolunda ölmüş; 
kefensiz olarak bir yere gömmüşler. Uzun ve me-
şakkatli bir yolculuktan sonra Özbekistan’a ulaş-
tık. Ninem ve annemden ayrı düştük. Aç susuz do-
laştık. Üç hafta sonra onları bulabildik. Özbekler 
bize iyi baktılar. Daha sonra Kazakistan’a geldik. 
Çektiğimiz ıstıraplar unutulmaz ki… Bizim çek-
tiklerimiz bize yeter bari çocuklarımız çekmesin 
diyoruz. Çocuklarımız da vatansız olmasın. Hal-
kımızın kendi vatanımızda bir yerde yaşamasına 
izin verilsin artık. Her şeyimiz, evimiz barkımız 
Gürcülere kaldı; gözümle gördüm. Biz sürgüne 
gönderilirken Gürcüler sürü sürü malımızı sürüp 
götürdüler. Bugün Kazakistan’da iyiyiz fakat yarı-
nımız ne olacak bizim? Özbekistan’da neler geldi 
başımıza, herkes gördü… Benim torunlarımın ge-
leceği ne olacak? Ben neden beş yerde ev yapmak 
zorunda kaldım?”

12. Fazlı Tufanov: “Ahıska’nın Oral köyünde-
nim. 1930 doğumluyum. Savaş zamanıydı. Devlet 
yediden yetmişe milleti silâh altına aldı. O sene 
8. sınıfı okuyordum. Okulu bırakıp kadın, kız, 
gelin devletin işinde çalışıyorduk. Devletin plânı 
dâhilinde yaşıyor, gece gündüz devlet için çalı-
şıyorduk. Et, süt, yumurta ne istese veriyorduk. 
Hiçbir suçumuz günahımız yoktu. 1944 Kasım’ın-
da sadece Türk olduğumuz için sürüldük. Doğ-
duğumuz topraktan bizi sebepsiz yere kopardılar. 
Vatan savunması için askere götürdüğü adamla-
rın karısını, kızını, çoluk çocuğunu evinden çı-
karıp aç susuz yollara döktüler. İnsanlık nerede? 
Ahıska vilâyetinde yaşayan halkın %75’i Türk’tü. 
Geriye kalanın 15’i Ermeni, 10’u Gürcü’ydü. Bir-
kaç saat içinde evimizden çıkarıp hayvan vagon-
larına doldurarak yola çıkardılar. Tam 22 gün 
gittik, Özbekistan’a ulaştık. Özbek halkına min-
nettarız; onlar bize baktılar. Şimdi çok rica ederiz, 

bizim sesimizi duysunlar ve vatanımızı versinler. 
Gürcistan’ın şurasına burasına değil, biz sürgün-
den önce nerede yaşıyorduysak yine oraya dön-
memiz gerekir.” 

13. Enver: “Ahıska’nın Varhan köyündenim. 
Bizim yerimiz yurdumuz vardı. 1930’larda kolhoz-
lar kuruldu. Savaşta bizim köyden 185 kişiyi alıp 
cepheye götürdüler. Bunların 100’ü geri gelmedi. 
Kardeşlerim ve amcamın oğulları da askerdeydi. 
Onların yetimlerine yardım ettim, büyüttüm. Nice 
insan açlıktan öldü. Biz kimsenin bir şeyini değil 
kendi vatanımızı talep ediyoruz. Türkiye de bize 
yardım etmelidir. Gürcü toprağında değil baba-
mın yeri olan Ahıska’da yaşamak isterim.” 

14. Elbeyi Kahramanov: “Ahıska’nın Oral kö-
yünde 1930’da dünyaya geldim. Bize olan zulüm, 
dünyada kimseye olmamıştır. Sürgünde on beş 
yaşındaydım. O sırada köyde ne kıyametler kop-
tu görecektiniz! Milleti askere almışlardı. Geride 
kalan kadın, kız, çoluk çocuğa ne azaplar verdi-
ler! Bizi sürdü götürdüler. Köyümüzden çıkarıp 
12 km yürüttükten sonra bizi birer hayvan gibi 
hayvan vagonlarına doldurdular. Büyük bir zu-
lümdü. Bir düşünün ki bu ne zulümdü ve bunun 
sebebi neydi? Bizden kim, ne kötülük görmüştü? 
Ne kadar insanımız kırıldı… Vatanımızı, malımı-
zı, mülkümüzü elimizden aldılar. Yollarda ölen-
leri kolundan kanadından tutup vagondan dışarı 
atıyorlardı. Düşünün bu ne demekti? Bu ne işti? 
Ölen birini toprağa gömmek için vagondan inen-
ler vardı. O anda tren hareket etti ve o inenler de 
bugüne kadar kayıptır. Bu bizim halkımıza yapı-
lan ne zulümdür? Niçin yaptılar? Bunun bir kanu-
nu var mı?”

15. Vahit Hasan Emrullayev: “Ahıska’nın Ura-
vel köyünde 1936’da dünyaya geldim. Ailem bu 
köyün eski yerlisidir. Sürgünde dokuz yaşınday-
dım. Her şeyi bugün olmuş gibi hatırlıyorum. Ya-

şadıklarımız bir film bandı gibi gözümün 
önünden geçiyor.  Bizde koyunlara koç ka-
tıldığı aya olduğu için eskiden beri kasım 
ayına koçayı derler. Koçayı’nın 13/14 gece 
yarısı askerler evlerin kapılarını dövdüler. 
Her evin büyüğünü çağırıp bir yerde top-
ladılar. Sürgün kararını tebliğ ettiler ve he-
men hazırlanmamızı istediler. Bizim evden 
annem gitti Zaten erkek takımı savaşa gö-
türülmüştü, köyde kimse yoktu. Kadınlar, 
ihtiyarlar ve çocuklar vardı. Bizim aileden 
babam ve üç amcam olmak üzere dört kişi 
cephede savaşıyordu. Bunlardan biri sağ 
gelebildi, diğer üçü savaşta öldü. Üç asker 

Vahit Hasan (Emrullayev) hikâyesini anlatıyor.
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eve geldi, hemen çıkmamızı istedi. Üç kardeş el 
ele tutarak evimizden çıktık. Biz, annem ve iki 
kardeşimle ben, ninem, cepheye giden iki amca-
mın hanımları ve üç çocuk, halam olmak üzere on 
bir kişi yola çıktık. Bunlardan ninem, kardeşim, 
halam, amcamın karısı ve çocukları olmak üzere 
yedisi yollarda hayatını kaybetti. Üç kişi sağ kaldık. 
Bizi Özbekistan’da Namangan vilâyetinin Üçkur-
gan sovhozuna yerleştirdiler. Merkeze çok uzak, 
kenar bir yere düşmüştük. Çok zor şartlar altında 
hayata tutunduk. Stalin 1953’te ölünce bize de biraz 
serbestlik geldi. Fakat vatana bırakmadılar. Çok uğ-
raştık fakat kimse bizim sesimizi duymak istemedi.  
1960 yılında Özbekistan’dan Azerbaycan’a geldik; 
25 yıl Bakü’de yaşadık. 1985’te Rusya’ya gittik. Bu-
rada da hayat zordu. Nihayet son kararımızı verdik 
ve 1993 yılının son günü Türkiye’ye geldik.

Vatanımız Ahıska’yı ilk defa 1974 yılında ziya-
ret ettim. Bizim köyümüzde Gürcüler yaşıyordu. 
Dedemim yaptırmış olduğu cami ve medrese duru-
yordu. Buranın suyunu da dedemin kardeşi Aslan 
getirmiş, çeşme de yaptırmış. Bu üç eserin hepsi du-
ruyor. Şimdi Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kapa-
nalan köyünde yaşıyorum.” 

*

Bu anlatılanlardan çıkan sonuç kısaca 
şudur: Hiçbir suçu olmayan bir toplu-
luk, akla uygun bir bahane bile ileri sü-

remeyen zalim bir yönetim tarafından sürülmüş 
ve ezilmiştir. Sürgün halkın yaşamakta olduğu 
topraklar, Türkiye sınırındadır. Bu sınırın ötesin-
deki Kars, Ardahan ve Artvin toprakları da zama-
nın Gürcü asıllı Sovyet diktatörü tarafından işgal 
edilmek istenmektedir. Savaşın ibresi ve seyri 
Sovyetler Birliği lehine döndüğü bir zamanda bu 
sürgünün yapılması, bu işgale giden yolu temizle-
mekten başka bir anlam ifade etmemektedir. Zira 
daha sonra iki Gürcü profesörü devletin yayın or-
ganlarında bir makale yayımlayarak Türkiye’den 
toprak taleplerini açıkça dile getirmişlerdir.2 

Gürcü bilim adamlarının da bu mesele üze-
rinde dürüst ve insanî bir yorum yapamadıkları 
görülmektedir. Bunun en tipik örneği Prof. Nodar 
Lomouri’dir. Lomouri, kaleme aldığı uzun bir ma-
kalesinde bölgede tarihte Türk varlığını da inkâr 
ederek1944 sürgününü, “O devrin askerî ve siyasî 
şartları içinde bu halka güvenilemeyeceğini” ileri 
sürerek etnik temizliği adeta itiraf etmektedir. Di-
yor ki, “Yurdundan 130,000 kişi sürülmüştür. Bu halk 
kendini Gürcü değil Türk olarak görüyordu. Basında ve 

2  S. Canaşia - N. Berdzenişvili, Gürcü Profesörlerinin Makalesi, İzvestia (20 Ara-
lık 1945)’dan Tasvir gazetesi, 27 Şubat 1946.

Sol baştaki annem Balahanım (1913, Uravel -1985, Bakü), sağ baştaki ninem Altun (? - 1945, Namangan), 
önde yatan amcam Hasan (1914, Uravel - 1996, Bakü), arkada ayaktakiler, sağdan bibilerim Gülefüz, Rüveyza, Güneş 

(hepsi vefat etti). En öndeki çocuk ben Vahit Emrullayev (Uravel, 1938), üç yaşındayım.
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kamuoyunda Mesket Türkleri diye bilinen camia, gayet 
olgun bir Türklük şuuruna sahip Türklerden meydana 
gelmektedir. Bu bölge Türkiye sınırında bulunduğun-
dan, bu halkın eski yerlerine dönmesi imkânsızdır.”3

Öyle anlaşılıyor ki Ahıska Türkleri, açık bir 
emperyal saldırganlığın kurbanı olmuşlardır. Her 
ne kadar Sovyetler Birliği rejimi olsa da tarihî 
Gürcü emelleriyle Rusların Akdeniz’e giden yol-
ların geçtiği bölgeleri ele geçirme arzusu bir araya 
gelmiş, bu hayallerin önünde engel olarak görü-
len Ahıska Türkleri ortadan kaldırılmıştır. Bu dü-
şünce bağımsız gözlemciler tarafından da kabul 
edilmektedir. Ahıska Türkleri hakkında ilk haber 
veren İngiliz yazarı Robert Conquest, bilhassa bu 
noktaya dikkat çekmektedir.4

Bir başka gözlemci de aynı düşüncededir. Stalin 
bu sürgünü, kafasına koyduğu Kars ve Ardahan’ı 
Gürcistan’a ilhak etmek için bir hazırlık mahiye-
tinde gerçekleştirmiştir. “Onların sürgün sebebi, 
Sovyetlerin, Türkiye üzerine yapmayı düşündüğü bir 
saldırıda, stratejik önemi olan bu bölgeyi Türk unsu-
rundan temizleme maksadıydı.”5

Bütün bu olup bitenlerden dünyanın haberi 
olmadı. Kapalı bir rejim olan komünizmin karan-
lığından kimse bu halkın başına gelenleri ne gör-
dü ne de duydu. İngiliz yazarı Robert Conquest 
diyor ki, “200.000 kişilik bir Türk nüfusu yurtların-
dan topyekûn sürülüyor ve bu olay 1968›e kadar 
Batı dünyasında duyulmuyor. Sanki İzlanda ve-
yahut da Swaziland yahut Kuveyt veya Alaska’nın 
bütün nüfusu iz bırakmadan ortadan kayboluveriyor. 
Koca bir halk, yaşadıkları sınır boyundaki yurtlarından 
sürülüp binlerce mil ötelerde sıkı bir polis rejimi altın-
da yaşamaya mahkûm ediliyor. Çok büyük kayıplara 
sebep olan bir operasyon! Dahası çeyrek asır boyunca, 
gelip geçen Sovyet liderleri tarafından titizlikle gizli 
tutulabiliyor!”6

Ahıska Türklerinin sürgünü, Gürcistan’da et-
nik temizliğin açık örneğidir. Buna Türkiye’den 
toprak koparma hayallerini de ilâ edebiliriz. 
Fakat Sovyet rejimi, bütün bunları Gürcü yö-
neticilerle yaptığına göre o zamanlar Sovyetler 
Birliği’nde Gürcü faktörünün ne kadar etkili ol-
duğu hususunda bir fikir vermesi bakımından 
dikkate değer. 

Bu sürgün hadisesini Ermeni faktörüyle ilişki-
3  Nodar Lomouri, “Fecî geçmiş ve Acı Gerçekler: Mesket Türkleri Meselesi”,  
    Zarya Vostoka gazetesi, Tiflis, 11 Temmuz, 1989.
4 R. Conquest, Stalins Völker Mord (The Nation Killers), Wien, 1974, s. 50.
5 Elizabeth Fuller, Georgian Moslems Deported by Stalins Permitted to Return,  

RL Program Sup. Munich, Jan. 14 1986.
6 Robert Conquest, Russia’s Meskhetians-A Lost People, The Times, August 5, 

1970’ten Çev. E. Özbilgen, Kayıp Bir Halk: Rusya Mesketyalıları, Türk Dünyası 
Araştırmaları dergisi, Ekim 1987. 

lendirenler de var. Zira 1828 Osmanlı-Rus savaşın-
dan sonra Ahıska bölgesinde yoğunlaşan Ermeni-
lerin, bu bölgeyi Türk nüfusundan temizlemeyi 
düşünmüş olmaları akla gelmektedir.7 Nitekim 
Ahıska’daki mahallî yöneticilerin bilhassa Kobu-
lov kardeşler çetesinin zulümleri bilinmektedir.8

Bu sürgünden geriye nice felâketler ve nice 
unutulmaz acılar kalmıştır. Meselâ şu hikâyelere 
hangi yürek dayanır?

Latifşah Barataşvili (Baratoğlu), Komünist 
Partisine hizmet etmiş ve bir Gürcü kızıyla evli 
olduğu hâlde zorla boşandırılarak sürgüne gön-
derilmiş birisiydi. Hatıralarında anlatıyor: “Sanki 
kıyamet günü gelmişti. Çabucak toparlanmış halk, so-
kaklarda kamyonları bekliyorlardı. Demiryolunda yüz-
lerce insanın lâneti duyuluyordu. Çocuklar, kadınlar 
ağlıyorlardı. Haber geldi ki, milleti götüren kamyon-
lardan biri Adigön’de, Koblıyan Çayı’nı geçerken köp-
rüden uçmuş ve içindekilerin hepsi ölmüş. Ölenlerin 
yakınları ağlaşıyorlardı.” 

Yine onun anlattıklarından biri: “Silâhlı bir su-
bay, yırtık, delik deşik bir elbise giymiş, altı yaşlarında 
bir kız çocuğunun elinden tutarak vagon vagon gezdi-
riyor: “Bu çocuk yetimdir, kimsesi yoktur. Babası cep-
hede ölmüş, annesini de bir hafta önce kaybetmiş! Hiç 
kimsesi yoktur! Onu da kendinizle götürün.” diyordu. 
Subay ne yapsın, emredilmiştir, o da yerine getiriyor... 
Peki, ama devlete canını vermiş bir babanın ufacık ço-
cuğunu bu devlet nasıl sürgün eder?”9

Bir başka facia da Ahıska-Acara hattında ya-
şanmıştır. Ahıska’nın Karatuban köyünde iki 
çocuğuyla yaşayan genç bir anne, dokuz yaşın-
daki oğlunu amcasına bırakarak altı yaşındaki 
çocuğunun elinden tutup, Yukarı Acara’daki 
dayısını ziyarete gitmiştir. Kendisi oradayken 
Ahıska’da sürgün kıyameti kopmuş, evde bı-
raktığı oğlu, amcasıyla sürgüne gönderilmiştir. 
Bu anne ve iki kardeş 30 sene sonra haberleşmiş 
ve görüşmüşlerdir ki, bu görüşmenin safahatı 
ayrı ayrı sızılarla doludur.10

Sürgün hadisesini özetlemek gerekirse, 15 Ka-
sım 1944 gecesi Ahıska’da bir kıyamet kopmuş, 
bütün köy ve kasabalarda yaşayan ahali, önce 
kamyonlarla demiryolu boylarına, oradan da yük 
ve hayvan vagonlarına doldurularak Kazakistan, 
Kırgızistan ve Özbekistan’a gönderilmiştir. 20-30 
7 S. E. Wimbush - R. Wixman, The Meskhetian Turks: A New Voice in Sovi-

et Central Asia, Canadian Slavonic Papers Vol. XVII, 293, 1975 (Çev. E. 
Özbilgen, “Sovyet Orta Asya’sında Yeni Bir Seda: Mesketya Türkleri”, Türk 
Dünyası Araştırmaları dergisi, S. 49, Ağustos 1987).

8  Orhan Uravelli, Cellatlarımızı Tanıyalım, Bizim Ahıska dergisi, S. 26, 2012.
9  Şamil Gurbanov, Mesheti Türkleri, Diderginler, Bakı, 1990, s. 198.
10 Yunus Zeyrek, Ahıska ve Acara’da Bir Cevelân, Bizim Ahıska dergisi, S. 20, 

2010.
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gün süren bu ölüm yolculuğunda çok insan haya-
tını kaybetmiştir. Menzillerine sağ olarak ulaşan-
lar da gittikleri yerlerde ilkel şartlarda iskân edil-
miş ve bu şekilde tam 12 sene özel ve sıkı bir reji-
me tabi tutulmuşlardır. Birçok ailenin fertleri dar-
madağın olmuş, her biri bir yana savrulmuştur. 
Alman cephesine savaşa gidip sağ olarak dönen-
ler de kimi sürgünden habersiz olduğu için önce 
memleket sonra da Orta Asya’ya giderek aileleri-
ni aramaya başlamış; haberleşme imkânı bulanlar 
da cepheden dönünce doğrudan ailesinin sürgün 
yerine gitmiştir. Herkes hemen aile fertleriyle bir 
araya gelememiştir. Yıllarca ailesini arayanlar ol-
muştur. Bununla ilgili çok hazin hikâyeler var… 

Ahıska Türkleri, 1953’te Stalin ölünce onlara uy-
gulanan özel sıkıyönetim rejimi, 1956 yılında üzer-
lerinden kaldırıldı. Bu tahammülü zor rejimden 
kurtulsalar da vatana dönemediler. Hâlbuki Stalin 
zamanında aynı kaderi yaşamış olan Çeçen, İnguş, 
Balkar, Oset ve Karaçay gibi Kuzey Kafkasya toplu-
lukları, onun ölümünden sonra yurtlarına döndüler. 

6. Sürgünden sonra 
Bir kış mevsiminde gerçekleştirilen sürgün 

ameliyesi, binlerce aileyi ve insanı tek kelimey-
le mahvetmiştir. Yollarda çekilenleri anlatanla-
rın ağzından yukarıda dinledik. Zaten başından 
beri insanî ve hukukî bir tarafı olmayan sürgün 
kararının uygulanması da ayrı bir trajedidir. Kol 
gücü yani erkek nüfusu cepheye götürülen halkın 
kadın, çocuk ve ihtiyarları, çok sınırlı bir zaman 
dilimi içinde, üstelik bir gece yarısı, yuvasından 
ve yatağından çıkarılarak yollara dökülmesi tek 
kelimeyle tarifi imkânsız bir faciadır. Soğuk, açlık, 
susuzluk, hastalık ve bilhassa bitlenmeyle salgın-
lar birçok insanı alıp götürmüştür.

Diğer taraftan sürgünde kullanılan trenlerin yük 
ve hayvanlara mahsus vagonlardan meydana gel-
mesi, göz göre göre binlerce insanı zalim bir şekilde 
ölüme sürmekten başka bir şey değildir. İnsanî de-
ğerler göz ardı edilmiş, kadın, erkek, hasta, hamile 
demeden bir yere doldurulmuş, tuvalet imkânı bile 
olmayan vagonlarda 20-30 gün yol götürülmüştür. 
Bu şartlarda seyahat etmek değil ki insan, hayvan-
lara bile reva görülemez. Netice itibariyle burada 
birden çok insanlık suçu işlenmiştir.

Sürgün halkın aile bağları dikkate alınmamış-
tır. Rastgele vagonlara doldurulan insanlardan 
anne yavrusundan, çocuk annesinden, kadın ko-
casından, ihtiyar ailesinden ayrı düşmüştür. Bu da 
yollarda çekilen zahmet, eziyet ve kayıpların daha 
şiddetli olmasına sebep olmuştur. Birbirinden 

ayrılan aile fertleri aylar yıllar sonra birbirini bu-
labilmişlerdir. Ailesini bulamadan şurada burada 
ölenler de var. 

Ahıska Türklerinin sürgünde hangi ülkelere 
götürüleceği belirlenmişti. Fakat bu halkın oralar-
da hangi rejime tabi olacağı belirlenmemişti. Buna 
da sonradan karar verildi ve onlar özel bir rejime 
tabi tutuldular. Yani yerleştirildikleri köy, kasaba 
veya kolhozdan çıkmaları yasak veya izne tabiydi. 
İş ve seyahat hürriyetleri yoktu. Ölmek hariç her 
şey gözetim altındaydı. Onların hayatı zapturapt 
altına alınmıştı. Her şey kurala bağlanmıştı. Bu 
kurallardan birini ihlâl etmenin ağır cezaları vardı.

7. Vatana dönüş mücadelesi
Ahıska Türkleri, tarihî vatanlarından mahrum 

bırakılmalarını hiçbir zaman kabullenemediler. 
Fakat onları sürgüne gönderen kararın altına 
imza atmış olan Stalin hayatta olduğu müddetçe 
vatana dönmek bir yana konuşmak, itiraz etmek 
ve teşebbüse geçmek dahi imkânsızdı. Sürgünden 
yıllar sonra, 1953’te Stalin öldü. Yeni Sovyet yö-
netimi onun zamanını adeta lânetledi. Başta İçiş-
leri Komiseri Beriya olmak üzere onunla birlikte 
çalışanlar da bir bir ortadan kaldırıldı. Komünist 
Partisi Genel Sekreteri olan Kruşçov döneminde 
Stalin rejimi kınanmış olsa da komünist ilkelerden 
taviz verilmemiştir. Nitekim sürgünün üzerinden 
12 sene geçtikten sonra, 1956 yılında KP’nin 20. 
Kongresinde sürgün toplulukların vatanlarına 
iadesi kararlaştırıldı. Kuzey Kafkasya topluluk-
larının vatanlarına dönmelerine müsaade edildi. 
Fakat Kırım Türkleri, Ahıska Türkleri ve Volga 
Almanları nedense göz ardı edildi.

1944’te Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan 
gibi üç Orta Asya ülkesine sevk edilen Ahıska 
Türklerinin bir kısmı, 1958 yılında Azerbaycan’a 
geldi. Onların düşüncesi vatana daha yakın           
olmak, ilk fırsatta oraya dönmek, bunlar olmazsa 
mazi ve kültür derecesinin daha kuvvetli olduğu 
Azerbaycan’da yaşamaktı. Nitekim vatana dönüş 
teşebbüsleri akamete uğrayınca Azerbaycan’ın Sa-
atlı, Sabirabad ve Haçmaz bölgelerinde Ahıska’daki 
köy adlarıyla yeni köyler kurarak burada yaşama-
ya başladılar. 

Ahıska Türkleri arasında ilk ciddî teşkilat-
lanma 1964 yılında Özbekistan’da başladı. Va-
tana dönmek için çalışmak üzere teşkil edilen 
komitenin başkanlığına Tarih Öğretmeni Enver 
Odabaşoğlu getirildi. Bu faaliyet sonraki yıl-
larda Azerbaycan’da devam etti.  Moskova’ya 
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hey’etler göndermeye başladılar. 2 Mayıs 1970 
tarihinde yaptıkları toplantıda, kendilerini sü-
renlerin cezalandırılmasını ve Gürcistan’daki 
vatanlarının özerk bir yapıya kavuşturularak 
buraya dönmelerine müsaade edilmesini talep 
ettiler. Bu talepleri kabul edilmediği takdirde 
Türkiye’ye göç etmeleri için gerekli şartların 
sağlanmasını istediler. Bu istekleri Yüksek Sov-
yet tarafından geri çevrildi. 1971’de Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtına müracaat ettiler. Bu müra-
caatların öncüleri olanlar tutuklanarak hapse-
dildi. Onlardan biri de Muhlis Niyazoğlu’dur. 
Niyazoğlu, sürgünün hikâyesini ve vatana dö-
nüş mücadelesini baştan itibaren şöyle anlat-
maktadır: 

“1937’de Ahıska’nın Sür köyünde dünyaya gel-
dim.11 Sürgünde yedi yaşına girmiş bir çocuktum. 
Her şeyi iyi hatırlıyorum ve biliyorum. Bize Mes-
ket filan diyorlar. Bu doğru değil. Biz Türk’üz ve 
Ahıska’ya bir yerden gelme değil yerliyiz. 14 Kasım 
sabahı erken saatlerde evlerin kapıları dövüldü. Acele 
kolhoz idare binasına gelin, toplantı var dediler. Kab-
ristanlıkta topladılar milleti ve öğleye kadar beklet-
tiler. Sürgün kararını bildirdiler. Millet ağlaşmaya 
başladı. Millet köyden çıkarıldıktan sonra köye doğ-
ru baktım. Sanki duman çökmüştü, her taraf gözüme 
bomboz göründü. Dağlar taşlar ağlıyor, köpekler acı 
acı uluyordu. Köyümüze talana gelenleri gözlerimle 
gördüm. Taşıyabildiği kadar yüklenmiş gidiyorlar-
dı. Halk, askerler tarafından muhasaraya alınmıştı, 
kimse bir tarafa çıkamazdı. Karanlık çökünce büyük 
kamyonlar geldi, milleti istasyona taşıdı. 

Günlerce süren yolculuktan sonra tren 
Özbekistan’ın Kaşgaderya istasyonunda durdu. 
Milleti kolhozlara, sovhozlara dağıttılar. Çok zor 
şartlar altında yaşadık. İzin almadan bir köyden baş-
ka köye gitmek yasaktı. 1956’da bu baskı rejiminden 
kurtulduk. 

11 2010 yılında Bursa’da vefat etmiştir.

Üzerimizden Stalin yükü inince yönümüzü vatana 
doğru çevirdik. Babam, amcalarım, eniştelerim, yedi 
aile, eşyamız için bir vagon kiralayıp yola koyulduk. 
Bir şafak vakti Ahıska’ya ulaştık. Doğru köyümüze 
gittik. Halit amcam değirmenine gitti. Gürcü’ye, ‘Bu 
değirmen benimdir. Bahçesinde arılarım ve meyve ağaç-
larım vardı. Haydi, elma, bal getir yiyelim.’ dedi. Gür-
cü, itiraz etmeden hepsini getirdi, önümüze koydu. Her 
taraftan nefis elma kokusu geliyor. Akşama doğru şehre 
gittik. Bir askerî jip geldi. Bize kim olduğumuzu sordu. 
Biz de vatanımıza döndüğümüzü söyledik. Fakat asker-
ler, buranın askerî bir bölge olduğunu, buraya gelmele-
rinin mümkün olmadığını söyleyerek bizi araca bindir-
diler. Aynı gün bizim köylerimizde yaşayan Gürcüler 
de şehirde toplandılar. ‘Buraların sahipleri artık geliyor, 

biz de kendi yerlerimize dönmek istiyo-
ruz!’ dediler. 

Bizi derhal eşyamızla birlikte bir 
vagona koyup yola çıkardılar. İstika-
met Abhazya. Gürcistan’ın son istas-
yonu Gantiadi’de durduk. Tarih 1956, 
Eylül ortaları… Aramızdan iki kişiyi 
Moskova’ya gönderdik. Abhazya’da 
istediğimiz bir yerde kalmamıza izin 
çıktı. Gal’de Sidaçay kolhozunda yer-
leştik. Bir sene sonra millet buraya 
yöneldi. 

Bu arada Özbekistan’ın Buka bölge-
sinde vatana dönüş için teşkilâtlanma 

başladı. Öncülerimiz olan Mevlüt Bayraktarov, Enver 
Odabaşoğlu, Halil Ömer, Letifşah Barataşvili, ilk Mos-
kova seferine çıktılar. Bu meselede suçlu olan sadece 
1953’te öldürülen Stalin ve Beriya değil, diğer Sovyet 
yöneticileri de suçluydu. Çünkü bu kadar mücadele-
mize, yalvarıp yakarmamıza rağmen vatan yolunu bir 
türlü açamadık. Yüksek Sovyet Prezidyumu’nun 28 
Nisan 1956 kararları üzerimizdeki baskıyı kaldırıyor 
fakat vatana dönmemize ve elimizden alınan mal ve 
mülkümüzü talep etmemize imkân vermiyordu. Üste-
lik vatanımızı ziyaret etmemiz dahi yasaklıyordu. 

Moskova’ya giden hey’etimize, ‘Ahıska’ya döne-
mezsiniz, isterseniz Azerbaycan’a yerleşebilirsiniz.’ 
denildi. Tabii bizi Türk değil Azerbaycanlı olarak ta-
rif ediyorlardı! Azerbaycan’da Saatlı ve Sabirabad’da 
bizim halk için kolhozlar kuruldu ve Özbekistan’dan 
buraya göç başladı. Gürcistan’ın Maharadze bölgesi-
ne yerleşmiş olan 50 aileyi 1960’ta boşaltmaya baş-
ladılar. 1961 Şubat’ında da sıra bize geldi. Bizi de 
Abhazya’dan çıkarıp Ermenistan’ın Novemberyan 
bölgesine gönderdiler. 

Şu var ki biz de hep birlik hâlinde direnerek mü-
cadele edemedik. Aramızda bozguncular türedi. 

Muhlis Niyazoğlu’nun gençliği ve son günleri
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Milletin kafasını karıştırdılar. Bu sebeple mücadelemiz 
zayıf kalıyordu. Biz Ermenistan’da Lembelli köyünde 
yaşarken Moskova’dan gelen haberde, burada ev ve 
tarla ne istersek verileceği bildiriliyordu. Fakat biz sa-
dece vatanımızı istiyorduk. Moskova’ya giden hey’etle 
Tiflis’te bir araya geldik. Öyle bir hâl ki, Moskova di-
yor ki gidin Tiflis’le konuşun, Tiflis diyor ki, emir 
Moskova’dan… Arada kalmıştık. Muhatap bulamaz 
olduk. Bu defa Türkiye’ye gitmek için Türk Büyükel-
çiliğine müracaat etmeyi düşündük. Buna da bazıları 
karşı çıktı. Fakat Enver Odabaşoğlu, Ellez İzzetov, Le-
tifşah Barataşvili, Tobalı Paşali ve Ezelhan Alimhanov 
bu fikri benimsediler. Halktan dilekçe topladık, bunları 
10 Eylül 1965 tarihinde, Yusuf Leylioğlu eliyle Mosko-
va’daki TC Büyükelçiliğine ulaştırdık. 

1967’ye kadar Erivan’da kaldıktan sonra 
Azerbaycan’a Sabirabad’a gittik. 1967’de Tahran’da 
toplanan Birleşmiş Milletler konferansında TC tem-
silcisinin bu konuyu gündeme getirmesi, Sovyetler 
Birliği’nin bir şey yapmasını intaç etti. 30 Mayıs 1968 
kararları böyle çıktı. 1969 yılına kadar Ahıska Türkleri-
nin hey’etleri 15 defa Moskova’ya gitmiştir. Fakat bu bir 
sonuç alınamadı. Milletin de ümidi kırıldı. Abhazya’nın 
Gal bölgesinde yaşayanlar, 1969 Haziran’ında buradan 
çıkarıldılar. Bunlar Kuzey Kafkasya’ya gidip Nalçik’e 
yerleştiler. Bu senenin ağustosunda 120 kişilik kalaba-
lık bir grup olarak Moskova’ya gittik. 

Moskova seyahatlerimizin her biri ayrı hikâyedir… 
O zamanlar çok çetindi. Her tarafta korku vardı. Türki-
ye’deki akrabasından gelen mektuba sahip çıkamayan-
lar olmuştur. Benim Türkiye’de kimsem yok diyorlardı. 
Çünkü Türkiye’de akrabası olmak suçtu! Bu şartlar 
altında Enver Odabaşoğlu, İslâm Kerimov, Tayfur İl-
yasov ve ben dört arkadaş, 1970 Nisan’ında TC Büyü-
kelçiliğine girmeyi başardık. Fakat Türk diplomatları 
bize sahip çıkmıyordu. Bizime ilgilenmeyi Sovyetler 
Birliği’nin iç işlerine karışmak gibi görüyorlardı. Isra-
rımız neticesinde Büyükelçi Fuat Bayramoğlu ile gö-
rüştük. Bize kahve ikram etti, konuştuk fakat maalesef 
bir sonuç alamadık. Şu var ki Stalin’in ölümünden son-
ra vatana dönemezsiniz kararı, sürgün kadar şiddetli-
dir. Bu işte Rus hükûmetinin büyük sorumluluğu var.”  

Muhlis Niyazoğlu’nun sözünü ettiği 1968 ka-
rarları SSCB Yüksek Prezidyumu’nun 30 Mayıs 
1968 tarihli kararlarıdır ve şöyledir: 

“Önceleri, Acara, Ahıska ve Ahılkelek havalisinde 
yaşayan SSCB vatandaşları, çalışma kanunu ve pasa-
port rejimine göre, SSCB’nin diğer vatandaşları gibi is-
tedikleri yerlerde yaşayabilirler. Eskiden Gürcistan’da, 
şimdi ise Kazakistan, Özbekistan ve diğer Sovyet 
Cumhuriyetlerinde yaşayan Türk, Kürt, Hemşin ve 
Azerîler, yaşadıkları yerlerde tamamen yerleşik hayata 

geçip çevreyle kaynaştıkları, vatandaşlık haklarından 
faydalandıkları, sosyal ve politik hayata katıldıkları, 
parti ve sendika kadrolarına seçildikleri, çalıştıkları 
yerlerde başarılı olanlara nişan, madalya ve şeref payesi 
verildiği not edilmelidir. SSCB’nin Başbakanlık Mec-
lisine, yukarıda adı geçen vatandaşların yaşadıkları 
yerlerde sosyal ve kültür kuruluşlarda, onların kültü-
rel özellikleri göz önüne alınarak yardımcı olma görevi 
verilmelidir.”12 

Bu kararlar Ahıska Türklerine vatan yolunu aç-
mamıştır. Fakat tam açıkça olmasa da sürgün ha-
disesini ilk defa ifade etmesi bakımından önemli-
dir. Bu ifadelerle Stalin döneminde yaşanan insan-
lık faciaları ortaya çıkmış oluyordu. Ne gariptir ki 
devlet hem bir sürgünü telâffuz ediyor hem de 
bunu kendisi yapmamış gibi bir üslûp kullanıyor. 
Yani ben yapmadım, o yaptı şeklinde bir anlayış 
var. Bu, sürgün halkların çiğnenmiş haklarını iade 
etmeye değil, kendisinden önceki yönetimi bilhas-
sa Stalin’i mahkûm etmeye yönelik bir metindir.

Ahıska Türklerinin öncülerinden Reşit Seyfa-
tov, 14 Ağustos 1972 tarihinde Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev, 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri Kurt 
Waldheim ve Türkiye Başbakanı Ferit Melen’e bi-
rer dilekçeyle müracaat etti; tutuklu bulunan ar-
kadaşlarının serbest bırakılmasını ve vatana dön-
melerine müsaade edilmesi için yardım istedi.13 
Bu müracaatlardan olumlu bir sonuç alınamadı. 

Gürcistan, Ahıska Türklerinin Gürcü kimliğini 
kabul ettiği takdirde yurda dönebileceklerini pro-
paganda ediyordu. Bu propagandaya kananlar da 
oldu. Fakat onların hayal kırıklığı uzun sürmedi. 
Zira bu söze inananlar da Ahıska’ya bırakılma-
dılar. 1980’li yıllarda Gürcistan’a gelen Ahıskalı-
lar, ülkenin batı kesiminde Özürget taraflarında 
birkaç köye yerleştirildiler. Gürcistan’daki siyasî 
baskıya tahammül edemeyen birçoğu geldikleri 
ülkelere döndüler. 

Bugün Gürcistan’ın batı kesiminde Sam-
tredya’da Kopitnar; Özürget’te Nasakirali ve Naruş 
gibi köylerde toplam yüz hane civarında Ahıskalı 
yaşamaktadır. Bunlardan Kopitnar, sadece Ahıska 
Türklerinin yaşadığı küçük bir köydür. Diğer iki 
köyde Ahıska Türklerinden başka Gürcü ve Er-
meniler de yaşamaktadır. Bu köyleri ziyaret eden 
arkadaşımız Ünal Kalaycı’nın notları, daha önce 
dergimizde neşredilmiştir.14

Devamı var

12  Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, s. 66.
13 Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, s. 71-73.
14 Ünal Kalaycı, Megrelya’da Ahıskalılar, Bizim Ahıska dergisi, S. 8, 2009.
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