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SUNUŞ
Dr. Murat Yılmaz

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Grubu Başkanı

Ahıska Türkleri, 19. yüzyıldan bugüne devam eden, sürgün başta olmak 
üzere, çok ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıyalar. Dünyada ve hatta 
Türkiye’de çok kimsenin haberdar olmadığı Ahıska Türklerinin destansı 
hikâyesinin, akademik çalışmalarla dünyaya ve Türkiye’ye duyurulması, hâlen 
devam eden insan hakları ihlallerinin engellenmesi için hayati önemdedir. 
Türkiye’nin Ahıska Türklerine yönelik tarihî, kültürel ve insani ilgisi artık 
bilimsel bir zemine oturmaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak başarılı akademisyenler Prof. Dr. 
Ayşegül Aydıngün ve Prof. Dr. İsmail Aydıngün’ün Ahıska Türkleri: Ulusötesi 
Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler adıyla kamuoyunun dikkatine sunduğumuz 
çalışmaları sahasında ciddi bir boşluğu dolduracaktır.
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Münire Toker ve Talat Ramadanov’un anısına…

Tüm çocukluğum anneannemden Ahıska’nın güzelliklerini dinleyerek 
geçti. Bana her zaman ‘Belki bir gün Ahıska’ya gidip yaşadığımız yerleri ve 
köylerimizi görebilirsin’ derdi. Bahçelerindeki dutların lezzetini, akarsuların 
ve tabiatın güzelliklerini, köylerini, evlerini anlatırdı hep. Ben de masal dinler 
gibi dinlerdim. Neler yaşadığını, nasıl bir hasret çektiğini hiç anlamamıştım 
doğrusu. Kafkasya’dan geldiğini söylediğinde herkes ‘Çerkes misiniz Münire 
Hanım?’ diye sorar, o da her seferinde büyük bir sabırla ‘Hayır biz Kafkas 
Türkü’yüz’ derdi. Kafkas Türkü ne demek? Neden orada yaşıyorlarmış? Neden 
Türkiye’ye gelmişler? Bilmiyordum. Çok soramıyordum da. Onunla aramızda 
her zaman çok güçlü bir bağ vardı ve bazı şeyleri sorarsam onu üzeceğimi 
hissediyordum.

Yıllar içinde anneannemin hikâyesinin detaylarını öğrenmeye başladım. 
Tog Beylerinden Hamdi Abaşidze’nin (Toker), Alcoa Ağalarından Murişah 
Ramadanov’un kızına âşık olup istettikten sonra kardeşleriyle birlikte 
Türkiye’ye kaçma kararı aldığını, bunu anneannemin ailesine söylediğini, hatta 
Murişah Bey’den kaçış için yardım istediğini, Mürişah Bey’in de kabul ettiğini, 
dünürlerinin ricası üzerine ticaret yaptığı Batum Beyleri aracılığıyla Türkiye’ye 
kaçışı da örgütlediğini, kaçışın kâh at sırtında, kâh yürüyerek gerçekleştiğini 
öğrendim. Böylece anneannem, 18 yaşında, annesini, babasını, kardeşlerini 
geride bırakarak Türkiye’ye kaçma kararı alan eşi ve onun kardeşleriyle 
birlikte Türkiye’ye gelmiş. Tarih, 30 Ağustos 1929.
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Dedem, müthiş bir öngörüyle, kayınpederini, Sovyetler Birliği’ndeki 
gelişmelerden rahatsız olduklarını, takip eden yıllarda önemli sorunlarla 
karşılaşacaklarını düşündüklerini ve kardeşleriyle birlikte Türkiye’ye kaçma 
kararını bu nedenle aldıklarını söyleyerek ikna etmiş. Aslında anneannemin 
babası da Türkiye’ye kaçmak istemiş, ancak annesi bu isteği ‘Atalarımızın 
mezarlarını bırakıp nereye gideceksin!’ diyerek reddetmiş. Bu kararın 
Türkiye’ye kaçmayan Ahıska Türklerine ne kadar büyük acılara neden 
olacağını çoğu Ahıska Türkü bilememiş. O dönemde birçok Ahıska Türkü 
benzer şekilde Türkiye’ye kaçmış. Topraklarını terk etmek istemeyenler ise 
1944 sürgününü yaşamışlar.

Anneannem, her ne kadar, Türkiye’ye gelerek sürgün felaketini yaşamaktan 
kurtulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak özgürce, çağdaş bir 
yaşam sürme şansını yakalamışsa da, annesinden, babasından, kardeşlerinden 
ve tüm diğer akrabalarından uzakta, onlardan yıllarca haber alamadan yaşadı. 
Dedem de, kardeşleriyle birlikte kaçmış, Moskova’da üniversite eğitimi almış 
olması sayesinde Türkiye’de saygın görevlerde bulunmuş, özgürce, Sovyet 
rejiminin baskı ve teröründen kurtulmuşsa da, yaşlı olduğu için kaçamayan 
annesini geride bırakmak zorunda kalmış, kardeşleri ise onlarla birlikte 
kaçmak istemeyen eşlerini ve diğer sevdiklerini geride bırakmışlar. Sonuçta 
eşler, kardeşler birbirlerinden, analar evlatlarından ayrı düşmüş.

Anneannem 1935 yılında bir erkek kardeşi olduğunu mektuplardan 
öğrenmiş, hatta ismini de yine mektup yoluyla o koymuş: Talat. Ancak, 
1937 yılından sonra Sovyet rejiminin giderek totaliterleşmesi mektupların 
kesilmesine neden olduğundan, uzun yıllar ailesinden haber alamamış. 
1944’te ailesinin diğer tüm Ahıska Türkleri gibi Orta Asya’ya sürüldüğünü, 
yaşadıkları zorlukları, Kazakistan’a yerleştirildiklerini bilmemiş. 1960 yılında 
gelen mektupta kardeşi Talat Ramadanov, Almatı’da yaşadıklarını ve iyi 
olduklarını yazmış. Ancak sonrasında mektuplar yine kesilmiş, haberleşmek 
mümkün olmamış.

Talat Ramadanov, Kazakistan’a sürüldüğünde 9 yaşında bir çocukmuş. 
Almatı yakınlarında Çilik köyüne yerleştirilmişler. Okumak için amcasının 
oğluyla Almatı’ya gelmiş, rejimin sadece sürgün halklarına değil, Kazaklar da 
dâhil olmak üzere tüm halklara uyguladığı ayrımcılıklara maruz kalmış, ancak 
pes etmemiş, çok çalışmış ve Komünist Parti’ye üye olmuş. Parti’ye girme 
konusunda tereddütte kaldığında onu teşvik eden kişilerden biri olan annesi 
‘Belki bu rejim bizden aldıklarını geri verir, üye ol’. demiş. Nitekim de öyle 



 XI 

• İthaf •

olmuş, yıllar içinde kariyerinde yükselen Talat Ramadanov önemli görevler 
üstlenmiş, milletvekili olmuş.

1990 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünü bitirdikten sonra Bilkent 
Üniversitesinde yüksek lisans yaparken Ahıska Türkleri üzerine araştırma 
yapmaya başladım. Gorbaçov dönemi Sovyetler Birliği için önemli bir 
dönüşümün başlangıcı olmuş, bu da benim bölgeye olan ilgimin artmasına 
neden olmuştu. Doktoramı Ahıska Türkleri üzerine yapmaya karar verdiğimde 
ise Sovyetler Birliği dağılma sürecine girmiş, anneannemin Türkiye’ye 
kaçtıktan sonra doğan, yani hiç görmediği erkek kardeşi, Talat Ramadanov 
bizi bulmuş ve Ankara’ya gelmişti. İki kardeşin ilk buluşması gerçekleştiğinde 
anneannem 77, Talat dayı ise 55 yaşındaydı. Bu buluşmayı takip eden birkaç 
yıl içinde ikisini de kaybettik.

Bu buluşmanın anlamını sanırım en iyi bu buluşmaya şahit olanlar ve 
Ahıska Türkleri gibi sürülmüş, katliam ve ayrımcılıklara maruz kalmış ve 
hâlen maruz kalan, topraklarından sürülmenin ne demek olduğunu bilen 
Kafkas halkları, Kırım Tatarları ve Balkanlardaki Türk ve Müslüman halklar 
anlar. Dolayısıyla bu kitap, aslında anneannem Münire Toker ve büyük dayım 
Talat Ramadanov’un şahsında benzer acı ve ayrılıkları yaşamış tüm Ahıska 
Türklerine ve Müslüman/Türk halklarına ithaf edilmiştir.

Ahıska Türkleri konusundaki doktora çalışmamı yürütürken, Orta 
Asya’da saha çalışması yapmamı ve daha sonraki araştırmaları yürütmemi 
kolaylaştıran en önemli unsur büyük dayım Talat Ramadanov’un ve ailesinin 
varlığı oldu. Başta Telman Ramadanov ve Refika Kaşguli olmak üzere hepsine 
şükran borçluyum. Doktora araştırmam boyunca ve sonrasında Ahıska 
Türkleri üzerine yürüttüğüm araştırmalarda her zaman bana destek olmuş, 
birçok projede, son olarak da Rusya ve ABD’de yürütülen araştırmada birlikte 
çalıştığım, anlatılan hikâyeye benimle birlikte şahitlik etmiş olan eşim ve 
meslektaşım İsmail Aydıngün ile bu kitabı yazmaktan büyük bir mutluluk 
duymaktayım.

Ayşegül Baydar Aydıngün

Ankara, Eylül 2014
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ÖN SÖZ

Ahıska Türkleri üzerine çalışmaya Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından başladık. Yıllar içinde Kazakistan’dan Ukrayna’ya, Türkiye’den 
Kırgızistan’a, Ahıska Türklerinin yaşadığı birçok yerde çok sayıda araştırma 
yaptık; onların deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini anlamaya çalıştık. Ahıska 
Türkleri üzerine böyle bir kitap yazmayı aslında uzun süredir istiyorduk. 2012 
yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Rusya Federasyonu’nun Krasnodar 
ve Rostov bölgelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana ve Ohio 
eyaletlerinde yaptığımız etnografik çalışma ve mülakatların ardından böyle 
bir kitap yazma düşüncesi iyice pekişti. Bu iki araştırma, Ahıska Türklerinin 
son yıllarda yoğun olarak yaşadıkları iki farklı ülkedeki yaşam koşullarını 
görmemizi, onların düşüncelerini, duygularını ve geleceğe ilişkin planlarını 
anlamamızı mümkün kıldı. Bu araştırmalar sonucunda âdeta yapbozun son 
parçaları da yerlerine oturdu. Dolayısıyla, bu kitap, her bir ülkeye ayrı birer 
bölüm ayrılamamış olsa da, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya 
Federasyonu’nda yapılan saha araştırması verilerine değil, 1992 yılından bu 
yana farklı ülkelerde ve zamanlarda birlikte veya ayrı ayrı yaptığımız birçok 
araştırmanın verilerine ve birikimine dayanmaktadır.

Bu kitabı yazmamızın birçok amacı var. Bunlardan ilki, ABD’de ve Rusya’da 
yaptığımız iki araştırmanın Ahıska Türkleri konusunda oldukça kapsamlı bir 
veri elde etmemizi, böylece resmin tamamını görmemizi sağlamış olmasıdır. 
Bu iki araştırmada; Krasnodar ve Rostov bölgelerindeki Ahıska Türklerinin 
durumlarını anlamayı, ABD Mülteci Programı kapsamında Krasnodar’dan 
ABD’ye göç eden Ahıska Türklerinin göç nedenlerini irdelemeyi, göç ettikleri 
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yerlerdeki entegrasyon düzeylerini tespit etmeyi, ayrıca, Mülteci Programına 
başvur(a)mayan ve hâlen Krasnodar bölgesinde yaşayan Ahıska Türklerinin 
durumlarını incelemeyi ve elde ettiğimiz verileri ve yaptığımız analizleri 
Türkçe okuyan okurlarla paylaşmayı hedefledik.

Bir diğer amacımız, Türkiye’de hâlâ haklarında çok az şey bilinen ve 
Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından bu yana vatan olarak gördükleri 
Türkiye’ye göç etmeye başlayan, tüm zorluklara rağmen göç etmeye devam 
eden, tüm arzuları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olan Ahıska 
Türklerinin kim olduklarının, neler yaşadıklarının, maruz kaldıkları insan 
hakları ihlallerinin Türkiye’de bilinmesine katkı sağlamaktır.

Avrasya coğrafyasına yönelik çalışmaların çoğunda olduğu gibi Ahıska 
Türkleri de uzun yıllar boyunca tarihçiler tarafından çalışılmış, bu konuda 
yapılan sosyolojik ve antropolojik araştırmalar çok sınırlı kalmıştır. Son yıllarda 
bu tür çalışmalar artmış olsa da, Ahıska Türkleri ve Avrasya coğrafyası, daha 
çok uluslararası ilişkiler disiplininin perspektifinden, dolayısıyla stratejik ve 
siyasi amaçlar çerçevesinde ele alınmıştır. Bu nedenle, amaçlarımızdan biri 
de Ahıska Türklerini sosyolojik bir perspektiften, her türlü siyasi ve stratejik 
yaklaşımdan uzak, nesnel bir şekilde incelemektir.

Ayrıca, sonuç bölümünde de tartışıldığı gibi, Ahıska Türkleri konusunda 
ve Avrasya coğrafyasına ilişkin yapılan birçok çalışma, uzun süre kuramsal 
bir çerçeve içinde konuyu ele alan ve kapsamlı saha araştırmalarına dayanan 
çalışmalar olmayıp daha ziyade bölge çalışmaları uzmanları tarafından yapılan 
betimsel çalışmalar olmuştur. Bu nedenle, bu kitap, sosyoloji disiplini içinden 
ve kuramsal bir perspektiften Ahıska Türklerini analiz etme denemesidir.

Buna bağlı olarak, bu kitapta, 1944 yılından bu yana göç olgusunun her 
türlü biçimini deneyimlemiş olan Ahıska Türkleri, ulusötesicilik yazınından 
hareketle incelenmektedir. Bu kitap, sadece Ahıska Türklerinin deneyimlerini 
anlamamız için değil, aynı zamanda Ahıska Türkleri örneğinin ulusötesicilik 
yazınına ve ilişkili kavramlara önemli bir katkı yapma potansiyeline sahip 
olduğunu iddia eden ve bu bağlamda atılan bir adımdır. 

Bu çalışmada sunulan etnografik verilerin Ahıska Türk toplumunun daha 
iyi tanınmasına ve Ahıska Türklerine ilişkin akademik çalışmalara katkıda 
bulunacağını düşünüyoruz. Ayrıca, bu araştırmaya yöneltilebilecek olumlu 
veya olumsuz eleştirilerin Ahıska Türkleri meselesinin gündemde kalmasını 
sağlayacağına inanıyor, konunun yeni boyutlarıyla, özellikle de kuramsal 
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boyutuyla tartışmaya açılmasını ve yeni araştırmalara zemin hazırlamasını 
ümit ediyoruz.

Kitap yazarlarının ön sözlerinde kendilerine destek olanlara ve 
yorulduklarında moral verenlere teşekkür etmelerinin güzel bir gelenek olduğu 
düşüncesiyle öncelikle 2012 yılında İndiana ve Ohio’da gerçekleştirdiğimiz 
saha araştırması süresince bizden desteğini esirgemeyen değerli hocamız ve 
yakın dostumuz Dr. Çiğdem Balım’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca, 
kitabın Türkçe redaksiyonu için tatil zamanında bile büyük bir özen ve 
özveriyle çalışan Bilge Gökter’e, mülakatların transkripsiyonu ve fotoğrafların 
teknik düzenlemesini son derece titiz bir şekilde yapan Aytaç Yılmaz’a, 
kaynakçanın düzenlenmesini ve gerekli teknik düzenlemeleri büyük bir sabır 
ve dikkatle gerçekleştiren Serhat Keskin’e en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Yürüttüğümüz araştırmalar sırasında bizimle görüşmeyi kabul eden, 
bize evlerinin kapılarını açan, aslında sadece evlerinin kapılarını açmakla 
kalmayıp, duygularını ve düşüncelerini bize inanıp, güvenip paylaşan tüm 
Ahıska Türklerine en samimi şükranlarımızı sunarız. 

Araştırma kapsamında yapılan mülakatların verileri etik kurallar 
çerçevesinde titizlikte kullanılmış, kitap boyunca yapılan alıntılarda, kişi 
isimleri ve mülakat yapılan kişilerin kimliklerine dair bilgi verilmemiştir. 
Kitaptaki alıntılarda sadece görüşmecilerin ağız özelliklerini yansıtan fiil 
çekimleri standart dilin çekim biçimine göre düzetilmiş, bunun dışında 
konuşmaların yazıya aktarılmasında üslup ve ifade özelliklerine büyük ölçüde 
sadık kalınmıştır.

Kitaptaki tüm eksiklikler ve hatalar bize aittir. Kitaba yöneltilecek 
eleştirileri dikkate alarak daha kapsamlı bir diğer baskıyı gerçekleştirmeyi 
umuyoruz.

Ayşegül-İsmail Aydıngün

Ankara, Ağustos 2014
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1. Giriş
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Ekim 1917 Devrimi’ni takiben 

Ahıska’dan Türkiye’ye kaçan Ahıska Türkleri dışında, Türkiye’de birçok 
insan, Ahıska Türklerinin1 kim olduğunu 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının ardından öğrendi. 1991’den önce ‘Türk Dünyası’na ilgi 
duyanların bile önemli bir kısmı; Sovyet coğrafyasında Türkiye Türkçesi 
konuşan, aynı kültürü paylaşan, kendini tüm zorluklara ve yasaklara 
rağmen ‘Türk’ olarak tanımlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne büyük 
bir sadakatle bağlı olan, aslında vatandaşı olmasa da siyaseten kendi 
devletinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu düşünen bu topluluğun varlığı 
hakkında herhangi bir bilgi sahibi değildi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından yirmi üç yıl geçmiş olmasına ve 1991 yılından bu yana binlerce 
Ahıska Türkü’nün Türkiye’ye göç etmesine rağmen hâlen birçok Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının Ahıska Türklerinin kim olduğunu bilmediği, onlar 
hakkında bilgi sahibi olmadığı, birçok açıdan düşündürücü ve yadsınamaz 
bir gerçektir (Aydıngün, 2013: 2665).

1 ‘Ahıska Türkleri’ adlandırması, aslında, 1980’li yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. 1992 yılından bu yana yazarların Orta Asya’da gerçekleştirdikleri saha araştırmalarında Ahıska 
Türkleri ile yapılan mülakatlar, özellikle de 93 harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonrasında 
Türkiye’ye göç edenlerle yapılan görüşmeler, sürgün öncesinde grup üyelerinin kendilerini ‘Kafkas 
Türkleri’ olarak tanımladıklarını göstermiştir. Sovyet rejimi boyunca birlikte yaşadıkları halklar tarafın-
dan ‘Türk’ olarak adlandırılmışlardır. Ahıska Türkleri, Sovyet rejimi tarafından, özellikle 1930’lu yıllar-
dan itibaren ‘Azerbaycanlı’ olarak adlandırılmıştır. Grubun Müslümanlaştırılmış Gürcülerden oluştuğu 
görüşünü savunan Gürcistan ise ‘Mesh’ veya ‘Mesketyalı’ terimlerini kullanmakta ısrarcı olmuş, bu 
sayede zaman içinde Ahıska Türklerinin Gürcü olduğu görüşünü yaygınlaştırmayı hedeflemiştir. Gü-
nümüzde ise ‘Mesketyalı Müslümanlar’ adlandırmasını kullanmayı tercih etmektedir. Batı yazınında ise 
İngilizce Meskhetians - daha ziyade Gürcü yanlısı yazında kullanılmaktadır - veya Meskhetian Turks ad-
landırmaları kullanılmaktadır. Ahıska Türklerinin adlandırılmasının önemli bir siyasi boyutu olduğuna 
dikkat çekmek gerekmektedir. Çoğunluğu Türklerden oluşan Ahıska Türkleri içinde az sayıda Kürt ve 
Terekeme de bulunmaktadır. Ayrıca, Osmanlı döneminde kendi rızalarıyla Müslümanlığı kabul etmiş 
olan az sayıda seçkin Gürcü ailesi de vardır. Aynı sürgünü ve ayrımcılıkları yaşamış bu gruplar Ahıska 
Türkleri kimliği altında birleşmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için bk. (Baydar-Aydıngün, 2001: 5-12); (Ay-
dıngün ve Asker, 2012: 178); (Aydıngün, 2013); (Blandy, 1998).
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Ahıska Türkleri üzerine yapılan sosyolojik ve antropolojik çalışmalar son 
yıllarda artmış olsa da hâlen çok sınırlıdır. Bu çalışmalar, bazı durumlarda 
siyasi ve stratejik hedefleri hayata geçirme amaçlı olabilmekte, bazen de 
önemli yanlışları ve değerlendirmeleri içinde barındırabilmektedir. Bilindiği 
gibi günümüzde Ahıska Türkleri gibi topluluklar, özellikle de ana vatanları 
stratejik bir nitelik taşıyorsa, çeşitli bölgesel ve küresel aktörlerin çıkarlarına 
bağlı olarak manipüle edilebilmekte, dolayısıyla da uluslararası düzeyde önem 
kazanabilmektedir.

Bu kitap, her türlü stratejik ve siyasi yaklaşımdan uzak bir şekilde, Ahıska 
Türklerini nesnel ve sosyolojik bir perspektiften incelemeyi amaçlamaktadır. 
Bu çalışma, aynı zamanda, Sovyet rejiminin en acımasız yüzünü deneyimlemiş, 
önce kendi topraklarından Orta Asya’ya, sonra da Özbekistan’dan, başta Rusya 
olmak üzere, Sovyetler Birliği’nin farklı cumhuriyetlerine göç etmek zorunda 
kalmış, dolayısıyla iki sürgün yaşamış, ama buna rağmen millî bilincini ve 
kültürünü muhafaza etmiş bu halkın geçmişini ve bugününü anlatmayı, 
ayrıca, yarınına yönelik bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.2

1944 yılında Sovyet rejimi tarafından stratejik sebeplerle Orta Asya’ya 
sürülen Ahıska Türklerinin Gürcistan’daki köylerine geri dönüşü hâlen 
stratejik nedenlerle ertelenmekte, Türkiye de dâhil olmak üzere, Ahıska 
Türklerinin yaşadığı birçok ülke, uluslararası örgüt ve düşünce kuruluşları 
konuyu siyasi ve stratejik açıdan ele almaya devam etmektedir. Somut bir 
örnek vermek gerekirse, Ahıska Türklerinin kendi topraklarına dönüşü 
Gürcistan’ın Avrupa Konseyi üyeliğinin (1999) bir şartı olmasına rağmen, ne 
Gürcistan Devleti ne de Avrupa Konseyi dönüş sürecinin planlanan şekilde 
yürütülmesini gerçekleştirebilmektedir. Ahıska Türklerinin Sovyet dönemi 
boyunca yaşadıkları insanlık dramına ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 
devam eden ayrımcılık ve baskılara rağmen, bu sorunların bir insan hakları 
meselesi olarak uluslararası platformda gündeme gelmesi son derece sınırlı 
kalmaktadır (Aydıngün, 1998-1999; 2013).

2 Bu kitap, Ayşegül Aydıngün’ün 1992’den bu yana, İsmail Aydıngün’ün ise 2005’ten bu yana yaptı-
ğı araştırmalara ve Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna ve Türkiye’de Ahıska Türkleri, çeşitli 
yetkililer ve akademisyenlerle yapılan derinlemesine mülakatlara dayanmaktadır. Ayrıca, yazarların 
2012’de Rusya - Krasnodar ve Rostov - ve Amerika Birleşik Devletleri’nde - Indiana ve Ohio - yü-
rüttükleri araştırmada Ahıska Türkleriyle gerçekleştirilen mülakat verilerine de dayanmaktadır. Tüm 
metin boyunca referans verilirken Ayşegül Aydıngün için sadece Aydıngün, İsmail Aydıngün için ise 
Aydıngün, İ. biçimi kullanılmıştır.
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Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüşü konusunda, sadece Avrupa 
Konseyi gibi uluslararası örgütlerin çalışmaları değil, Ahıska Türk derneklerinin 
çalışmaları da yetersiz kalmıştır. Farklı ülkelerde yaşamanın neden olduğu 
koordinasyon zorlukları, bölgesel ve küresel güçlerin manipülasyonları, 
finansal zorluklar, iç çekişmeler ve yaşadıkları ülkelerde devam eden baskılar, 
Ahıska Türk derneklerinin örgütlenmesini büyük zafiyete uğratmıştır. Sovyet 
döneminde ve sonrasında Ahıska Türkleri, örgütlenme ve liderlik konusunda 
son derece zayıf kalmışlar, bu durum, özellikle Sovyet sonrası dönemde, hem 
ulusal düzeylerde hem de uluslararası düzeyde değerlendirilebilecek birçok 
fırsatın kaçırılmasına neden olmuştur.

Şüphesiz, KGB’nin baskısı dikkate alındığında, Sovyet döneminde güçlü 
bir millî hareketin gelişmesi son derece zordu. Orta Asya ülkelerinde millî 
hareket içinde yer almış Ahıska Türkleri ile yapılan mülakatlarda, rejimin 
yetkilileri tarafından nasıl baskı altında tutuldukları ve maruz kaldıkları 
tehditler açıkça ifade edilmiştir. Ancak, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra, daha güçlü örgütlenmelerin mümkün olacağı koşullar büyük ölçüde 
oluşmuş, fakat bu yeni koşullar tam anlamıyla değerlendirilememiştir. 
Dernekler halkın çoğunluğuna ulaşmada başarısız olmuş, örgütlenmeler 
genellikle çok dar gruplar içinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle, yapılan 
çalışmalar yetersiz kalmıştır. Ahıska Türk derneklerinin parçalanmış yapısı 
ve bazı durumlarda profesyonel olmayan işleyişi, sadece Türkiye’de değil, 
uluslararası düzeyde de dikkat çekmiş, bu parçalanmışlık Ahıska Türklerini 
önemli bir zarara uğratmıştır. Sonuç olarak, alınabilecek maddi ve siyasi 
destekler baltalanmış, resmî makamlarla olan ilişkiler zedelenmiş ve dolayısıyla 
da Ahıska Türklerinin hakları yeterince savunulamamıştır (Aydıngün, 2013: 
2666). Ancak, bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus, derneklerin 
parçalanmış yapısının bir nedeninin de farklı amaçlar taşıyor olmalarıdır. 
Uzun süre Türkiye’ye göçün imkânsız olması, Ahıska Türklerini Gürcistan’a 
dönmek isteyenler ve yerleştikleri yerlerde yaşamak isteyenler olarak ikiye 
ayırmıştır. Bu bölünmüşlüğün önemli bir nedeni, şüphesiz, Ahıska Türklerinin 
Sovyetler Birliği içinde bir idari birimlerinin - özerk cumhuriyet, özerk bölge 
vb. - bulunmamasıdır. Siyaseten çoğunun kendilerini ait hissettikleri Türkiye 
Cumhuriyeti, 1991 yılına kadar bir bilinmeyen olarak kalmış, ancak 1991 
sonrasında göç için somut bir olasılık olarak ortaya çıkmış, amaç farklılıkları 
nedeniyle parçalanmış olan derneklerin daha da parçalanmasına neden 
olmuştur.
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Hâlen on farklı ülkede yaşamakta3 olan Ahıska Türkleri, yaşadıkları her 
ülkede, çeşitli derecelerde olmak üzere insan hakları ihlallerine, ayrımcılıklara 
ve baskılara maruz kalmaya devam etmekte ya da en iyi karşılandıkları 
ülkelerde dahi entegrasyon sorunlarıyla mücadele etmektedirler. Yukarıda da 
belirtildiği gibi, bu kitapta Ahıska Türklerinin yakın tarihi ve bugünü sosyolojik 
bir bakış açısıyla genel olarak incelenmekte, ancak Rusya ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşamakta olan Ahıska Türklerinin deneyimleri daha kapsamlı 
olarak ele alınmaktadır. Ahıska Türkleri, 1989 yılında, başta Fergana olmak 
üzere, Özbekistan’ın çeşitli bölgelerinde maruz kaldıkları saldırılar sonucunda 
Rusya’ya göç etmek zorunda kalmış, göç edenlerin önemli bir kısmı yıllar 
içinde Krasnodar bölgesine yerleşmiştir. Krasnodar’da yaşanan ayrımcılıklar, 
Amerika Birleşik Devletleri’ne göç imkânının ortaya çıkmasının ve bu fikrin 
Ahıska Türkleri arasında kabul görmesinin en önemli sebebidir. 

Aslında, Ahıska Türkleri diye bir topluluğun varlığı, kim oldukları ve 
ne tür ayrımcılıklara maruz kaldıkları, sadece Sovyetler Birliği dışında değil, 
Sovyetler Birliği içinde de 1989 Fergana olaylarıyla gündeme gelmiştir. 
1989’da, Özbekistan’da, özellikle Fergana’da Ahıska Türklerine yönelik 

3 Ahıska Türklerinin yaşadıkları yerlerdeki nüfuslarına ilişkin çeşitli kaynaklarda farklı rakamlar veril-
mektedir. Esasen hiçbir ülke için kesin bir rakam verilebilmesi mümkün değildir. Bunun temel nede-
ni, pasaportlarında milliyetlerinin farklı belirtilmesidir (Azeri, Türk vb.). Belirtilen rakamlar Ahıska 
Türk dernekleri yetkililerinden ve resmî yetkililerden temin edilen bilgi ve tahminlere dayanmakta-
dır. Buna göre yaklaşık 70-90 bin Ahıska Türkü Rusya Federasyonu’nda, 50 bin Türkiye’de, 90-110 
bin Azerbaycan’da, 8.500 - 10 bin Ukrayna’da, 15 bin Özbekistan’da, 150 bin Kazakistan’da, 50 bin 
Kırgızistan’da, 1.500 Gürcistan’da, 10 binin üzerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 500 Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. bk. (Aydıngün vd., 2006: 13-14). 2011’de Avrasya’da Ye-
niden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi kapsamında yapılan saha araştırmalarında Orta Asya, 
Güney Kafkasya ve Ukrayna’daki Ahıska Türklerinin durumu incelenmiş ve tahmini rakamların gün-
cellenmesi mümkün olmuştur. Buna göre Kazakistan’da yaklaşık 200 bin Ahıska Türkü yaşamaktadır. 
Ağırlıklı olarak Almatı civarında, Talgar, Cambul ve Kızılorda’da yaşadıkları tespit edilmiştir (Aydın-
gün ve Tüfekçioğlu, 2012: 115-117). Dernek yetkililerine göre Kırgızistan’da yaklaşık 52 bin Ahıska 
Türkü yaşamaktadır. Resmî rakamlara göre ise Ahıska Türk nüfusu 39.133’tür. Kırgızistan’daki Ahıska 
Türkleri Çüy, Oş ve Celalabad vilayetlerinde yoğun olarak yaşamaktadırlar (Gürbüz, 2012: 198-201). 
Özbekistan’da Fergana olayları öncesinde 100 binin üzerinde olan Ahıska Türk nüfusu, olaylardan he-
men sonra ve onu takip eden yıllarda önemli bir düşüş göstermiştir (Balım ve Gürbüz, 2012: 284-286). 
Azerbaycan’daki Ahıska Türk nüfusu Fergana olaylarından sonra artmış ve 130 bin civarında olduğu 
tahmin edilmektedir (Tokluoğlu, 2012: 73-78). Gürcistan’da Ahıska Türk nüfusu 1.500 civarındadır 
(Aydıngün ve Asker, 2012: 178-185). Ukrayna’daki Ahıska Türk nüfusu 8.500-10 bin arasındadır. 
Çoğu Kırım, Kiev, Herson, Harkiv, Mıkolayiv ve Donetsk bölgelerinde yaşamaktadır (Aydıngün, İ., 
2012: 280-282). Rusya’nın Kırım’ı işgalinden sonra Ukrayna’nın doğu bölgesinde Rus ayrılıkçılarla 
Ukrayna güçleri arasında sürmekte olan çatışmalar nedeniyle Ahıska Türkleri bir kez daha evlerini terk 
etmek ve göç etmek zorunda kalmaktadırlar.
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olarak gerçekleştirilen saldırılarda 100’den fazla Ahıska Türkü öldürülmüş, 
evleri yakılmış, insanlar kaçırılmış, bir anlamda Ahıska Türkleri Özbekistan’ı 
terk etmeye zorlanmışlardır. Bu durum, yıllar içinde Özbeklerle çok yakın 
ilişkiler kurmuş, hatta sınırlı da olsa karışık evlilikler yapmış Ahıska Türkleri 
için son derece beklenmedik bir olay olmuştur.4 Olaylar sonrasında yaklaşık 
14 bin Ahıska Türkü Sovyet makamları tarafından Fergana’daki askeri 
poligonda koruma altına alınmış, daha sonra da Rusya’nın çeşitli bölgelerine 
gönderilmiştir.5

Elbette ki söz konusu olaylar birçok Özbek tarafından da şaşkınlıkla 
karşılanmış ve kınanmıştır. Yıllarca birlikte yaşadıkları bu insanları kendilerini 
riske atarak koruyan Özbeklerin de olduğunu, onların gözlerini bu insanlık 
suçuna kapamadıklarını da açıkça belirtmek gerekmektedir. Bu ikinci sürgün, 
Ahıska Türkleri açısından sadece evlerinin, Ahıska’dan sürüldükten sonra büyük 
zorluklarla kurdukları ikinci hayatın terk edilmesinin yanı sıra Özbekistan’da 
kurdukları arkadaşlıkların, komşulukların ve hatta akrabalıkların, yani tüm 
bir toplumsal hayatın, toplumsal ağların ve ilişkilerin de bırakılması anlamına 
gelmekteydi. Bu durum özellikle Özbekistan’da doğmuş büyümüş Ahıska 
Türkleri için tüm bir hayatı bırakmak zorunda kalmak demekti. Öte yandan, 
onlarla yıllarca birlikte yaşamış, dostluklar ve komşuluk ilişkileri kurmuş olan 
ve Ahıska Türklerine yönelik saldırıları kınayan Özbekler açısından da Ahıska 
Türklerinin zorunlu göçü önemli bir üzüntü kaynağı olmuştur.

Fergana olaylarının etkisi Özbekistan’ın başka bölgelerinde de 
hissedilmiş, Ahıska Türklerini Özbekistan’dan göçe teşvik eden önemli bir 
unsur olmuştur. Fergana bölgesinden devlet tarafından Rusya’ya götürülen 
Ahıska Türklerinin dışında birçok Ahıska Türkü de kendi olanaklarıyla, başta 
Azerbaycan olmak üzere, çeşitli Sovyet cumhuriyetlerine göç etmişlerdir. 
Ahıska Türklerinin Rusya’ya göçünü ikinci bir sürgün olarak kabul etmek 
gerekmektedir, zira çok sayıda insan, yukarıda da ifade edildiği gibi, 1944 
sürgünü sonrasında yeni baştan kurdukları yaşamlarını ve tüm varlıklarını 
ansızın ve mecburen terk etmek zorunda kalmışlardır. Her ne kadar, Fergana 
olaylarından sonra Özbekistan’ı terk eden Ahıska Türklerinin kesin sayısını 
vermek mümkün değilse de çeşitli kaynaklarda 70 binin üzerinde Ahıska 
Türkü’nün Özbekistan’dan göç ettiği belirtilmektedir.6 Sovyet hükümetinin 

4 Daha kapsamlı bilgi için bk. (Quinn, 1989: 25); (Khazanov, 1992); (Payin, 1992: 36-37); (Baydar-
Aydıngün, 2001: 79-84).

5 Ayrıntılı bilgi için bk. (Krasnovskiy, 1989: 26-27); (Baydar-Aydıngün, 2001: 79-84; Aydıngün, 2013). 
6 bk. (Bugai ve Kotof, 1994). 
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Rusya’nın farklı bölgelerine yerleştirdiği veya kendi olanaklarıyla Rusya’ya 
göç edenlerin önemli bir kısmı Krasnodar ve Rostov’da yoğunlaşmış, özellikle 
Krasnodar bölgesinde yaşayanlar önemli ayrımcılıklara maruz kalmışlardır. 
Sovyet döneminde göç ettikleri için otomatik olarak verilmesi gereken oturma 
izni (Rus. propiska) Krasnodar bölgesinde verilmemiş, dolayısıyla, bölgedeki 
fiili varlıkları hukuken görmezden gelinmiştir.7

Kozakların8 Ahıska Türklerini bölgede istememeleri ve onlara yönelik 
uyguladıkları ayrımcı politikalar, yerel yöneticilerin ve kolluk güçlerinin baskıları, 
geçerli kimlik belgeleri olmayan Ahıska Türklerinin evden çıkmalarını dahi 
zorlaştırmış ve önemli sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. Sovyetler Birliği 
dağılmadan önce bölgeye gelmiş olmaları nedeniyle, Birlik dağıldıktan sonra Rusya 
Federasyonu pasaportu9 alma hakkı olan Ahıska Türklerine, Krasnodar bölgesinde 
oturma izni verilmemesi ve bunun bir uzantısı olarak pasaportsuz kalmaları, yani 
geçerli bir kimlik belgesi sahibi olmamaları, maddi olanakları olması durumunda 
dahi seyahat etmelerini veya göç etmelerini olanaksız kılmıştır (Aydıngün, 2013).

Amerika Birleşik Devletleri’ne göç seçeneği bu koşullar altında ortaya 
çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, Ahıska Türklerinin Rusya’da, özellikle de 
Krasnodar bölgesinde karşılaştıkları zorlukların devam etmesi, yıllar içinde 
uluslararası örgütlerin, insan hakları kuruluşlarının ve aktivistlerin dikkatini 
çekmiştir. Bu durumun neden olduğu önemli insan hakları ihlalleri, 
Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası örgütlerin konuyu incelemesine 
neden olmuştur. Krasnodar bölgesinde süren ayrımcılık, Uluslararası Göç 
Örgütü’nün girişimiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin insani kaygıları ön 
plana çıkaran Mülteci Programı kapsamında, Özbekistan’dan Rusya’ya 
göç etmek zorunda kalmış, Krasnodar’da yaşayan ve geçerli kimlik belgesi 
bulunmayan Ahıska Türklerinin Amerika’ya göçmen olarak gidebilmelerini 
sağlamıştır. 2004 yılında başlayan çalışmalar neticesinde Haziran 2006’da 
yaklaşık 9 bin Ahıska Türkü Amerika Birleşik Devletleri’nin 30’dan fazla 
eyaletine yerleştirilmiştir. Takip eden yıllarda bu sayı 15 bin civarında bir 

7 bk. (Ossipov ve Cherepova, 1996); (Osipov, 2000); (Osipov, 2007b); (Aydıngün, 2013).
8 Kozakların kökenine ilişkin çok farklı görüşler bulunmaktadır. En yaygın görüş, Kozakların çoğu-

nun Doğu Slav kökenli olduğu, ancak zaman içinde Tatar, Rus, Ukrain gibi farklı etnik unsurların 
da bu grubun bir parçası hâline geldiğidir. Aslında etnik olarak heterojen olan Kozaklar yaşadıkları 
bölgenin adıyla anılmaktadır. Krasnodar bölgesinde bulunan Kozakların - çoğunlukla Kuban Kozak-
ları- Osmanlı-Rus savaşlarına dayanan Türk karşıtı tutumları Ahıska Türklerine yönelik olumsuz yak-
laşımlarının kökenini oluşturmaktadır. Bu konuda daha kapsamlı bilgi için bk. (Magocsi, 2007: 81); 
(Aydıngün, İ., 2012: 216-217).

9 Sadece SSCB içinde geçerli, Türkiye’deki nüfus cüzdanına eşdeğer bir kimlik belgesidir.
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rakama ulaşmıştır.10 Amerika’da dağınık bir şekilde yerleştirilmiş olan Ahıska 
Türkleri, bu durumdan şikâyetçi olmakla birlikte, hayatta kalma stratejilerinin 
en önemli aracı olan geniş aile bağlarını mümkün olduğunca mobilize etmiş 
ve kendilerine sunulan olanakları en iyi şekilde değerlendirmişlerdir. Yasal 
olarak 5 yıl sonra vatandaş olma hakkına sahip olan Ahıska Türklerinin 
önemli bir kısmı bunu gerçekleştirmiş, bazılarının durumunda ise maddi veya 
sınavda başarı kaydedememe vb. nedenler vatandaşlık sürecinde gecikmelere 
yol açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde istikrar, düzenli iş olanağı, maaş 
ödemelerinin düzenli yapılması, Ahıska Türkleri açısından son derece önemli 
olan insanca muamele ve resmî belgeler açısından sorun yaşamama durumu, 
göç sonrası entegrasyon sürecini tüm zorluklara rağmen mümkün kılmıştır.11

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Mülteci Programı çerçevesinde farklı eyalet 
ve yerleşim yerlerine yerleştirilmiş olan Ahıska Türkleri, zamanla bir araya 
gelmeye ve belirli merkezlerde yoğunlaşma eğilimi göstermeye başlamışlardır. 
Amerika dışındaki Ahıska Türklerinin önemli bir kısmı tarafından üçüncü bir 
sürgün olarak değerlendirilen Amerika’ya göç, Amerika’daki Ahıska Türkleri 
tarafından çoğunlukla son derece farklı anlatılmaktadır. Herhangi bir kimlik 
belgeleri olmadığı için Krasnodar’dan hiçbir yere gidemeyen Ahıska Türkleri 
için Amerika’ya göç, elbette bir çaresizliğin sonucudur. Ancak, vatan12 ve akraba 
hasretini çekmeye devam etseler de, sadece insan olmaktan dolayı Amerika’da 
otomatik olarak sahip oldukları hakların mutluluğunu yaşadıklarını açıkça 
ifade etmektedirler. Akraba hasretini teknolojinin sağladığı olanaklar ve 
yaptıkları birikimlerle onları ziyaret ederek gidermeye çalışan Ahıska Türkleri 
toplumsal ağlarını, kültürlerini ve geleneklerini muhafaza etme çabasından 
hiç vazgeçmemektedirler. Ancak, yaşadıkları yerlere işlevsel entegrasyon 
kapasitesi oldukça yüksek olan Ahıska Türklerinin kendilerini yaşadıkları 
yerlerin çoğuna ait hissetmedikleri de somut bir gerçektir (Aydıngün, 2013).

10 Çeşitli kaynaklarda farklı sayılar yer aldığından, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Ahıska Türk 
nüfusu hakkında kesin bir sayı verilememektedir.

11 Bu konuda kapsamlı bilgi için bk. (Aydıngün, vd., 2006); (Koriouchkina ve Swerdlow, 2007); (Aydın-
gün, 2013).

12 Ahıska Türklerinin vatan kavramını nasıl algıladıkları irdelendiğinde bu algının farklı katmanları ol-
duğu anlaşılmaktadır. Ahıska tarihsel ana vatan olarak tanımlanırken, hâlen birçok Ahıska Türkü’nün, 
özellikle de yaşlıların zihinlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olarak tasavvur edilmekte-
dir. Bu anlamda esas ana vatan Gürcistan’dan ziyade günümüzde Gürcistan’ın bir parçası olan ata-dede 
köyleridir. Ahıska Türkleri için diğer bir vatan, çoğunun doğup büyüdüğü, tam da bu nedenle bazen 
‘memleket’ diye tabir edilen, toplumsal hayatın bir parçası oldukları Orta Asya cumhuriyetleridir. Bir 
diğer vatan ise kendilerini siyaseten ait hissettikleri, devletle özdeşleştirdikleri Türkiye Cumhuriyeti’dir. 
Diğer bir ifadeyle, Ahıska Türklerinin çoğu için Türkiye kendi devletleridir. bk. (Aydıngün, 2013).
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Bu kitabın önemli bir amacı, daha önce de ifade edildiği gibi, Ahıska 
Türklerinin hikâyesini Türkiye kamuoyuna anlatmaktır. Bir diğer amacı ise, 
özellikle son dönemde göç çalışmalarında önem kazanan, göç edilen ülkeye 
entegrasyon, asimilasyon ve onun kültürüne uyum sağlama (İng. acculturation) 
konularını göç edilen ülkelerle (İng. country of origin) süregiden bağlar 
çerçevesinde ele alan ulusötesi yaklaşım (İng. transnational approach)13 ışığında 
bir analiz yapmayı hedeflemekte, on farklı ülkede yaşayan Ahıska Türklerinin 
ulusötesi bir topluluk oldukları görüşünü savunmakta ve bunu mümkün kılan 
mekanizmaları irdelemeyi amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle, bu çalışma, 
Ahıska Türklerinin ulusötesi topluluklara önemli bir örnek teşkil ettiğini, 
hatta Ahıska Türkleri örneğinin kuramsal açıdan da ilgili yazına önemli bir 
katkı sağlama potansiyeline sahip olduğunu iddia etmektedir. Ahıska Türkleri 
siyasi, kültürel ve coğrafi sınırlar arasında çeşitli köprüler kurmaktadır. 
Ahıska Türkleri örneğini önemli kılan en önemli sebeplerden biri, tarihsel 
topraklarında bir devletleri olmaması, çok çeşitli ülkelerde yaşamaları ve 
farklı ülkelerin vatandaşı olmaları nedeniyle ana vatan kavramının karmaşık 
niteliğidir.

Belirtmek gerekir ki, günümüz göçmenlerinin deneyimi, geç 19. yüzyıl 
ve erken 20. yüzyıl göçmenlerinin deneyiminden önemli farklılıklar arz 
etmektedir. Erken 20. yüzyılda ve öncesinde göç, ana vatandan siyasi, toplumsal 
ve kültürel açılardan önemli bir kopmaya neden olurken, 20. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren göçmenler gelişen teknolojinin de yardımıyla sınırlar ötesi 
bağlar kurarak yeni toplumsal alanlar (İng. social spaces) yaratmaktadırlar.

Göç edenler ve arkada kalanlar arasındaki ilişkiler ulusötesi yaklaşım 
açısından son derece önemlidir. Sınırlar ötesi göç olgusu, sınır ötesi (İng. cross 
border) bağların kurulmasına neden olmakta; telefon görüşmeleri, internetin 
çeşitli kullanımları - eposta, skype, facetime, tango, messenger, facebook, youtube, 
whatsapp, twitter, vb. - ana vatana yatırım, göç etmeyen aile fertlerine maddi 
destek, ziyaretler, sınır ötesi evlilikler, bu bağların kurulmasını mümkün kılan 
mekanizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı ülkelerde yaşayan Ahıska 
Türkleri teknolojinin sağladığı bu olanakları etkin bir şekilde kullanmakta 
ve coğrafi yakınlıktan bağımsız toplumsal alanlar yaratarak kültürlerini, 
kimliklerini ve toplumsal dayanışmayı devam ettirmektedirler. Yaşanan 
değişim ve dönüşümlerin değiştirmediği tek gerçek ise Ahıska Türklerinin 
kendilerini Türk olarak tanımlamaları, tanıtmaları ve Türkiye’ye bağlılıklarıdır.

13 Kapsamlı bilgi için bk. (Naujoks, 2010).
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2. Üç Kadın, Üç Kuşak, Üç Hikâye: 
 Ulusötesi Bir Topluluk, Ulusötesi Aileler

Hatice Hanım14

Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden Ahıska Türkleri ile mülakat 
yapmaya gittiğimizde tanıştığımız ve görüşme yapma fırsatı bulduğumuz 
Hatice Hanım’dan bize hayat hikâyesini anlatmasını rica ettik. Hatice Hanım 
78 yaşında, öyle şeyler yaşamış ki, insan inanamıyor. Hatice Hanım hiç okula 
gidememiş, okuma yazma da bilmiyor, ama “Benim yaptığım hesabı kimse 
yapamaz” diyor. Pek Rusça da konuşamıyor. “Rusçam, İngilizcem kadar” diyor. 
Anlattıkları, acı, ayrılık ve hasret dolu. Bu kadar acı bir ömre nasıl sığar diye 
düşünmekten alamıyor insan kendini. Her ne kadar, burada anlatılanlar onun 
hikâyesi ise de bu hikâyenin binlerce Ahıska Türkü kadının hikâyesi olduğunu 
unutmamak, bu özel hikâyenin onun kuşağından birçok kadının durumunu 
anlattığını göz önünde bulundurmak, bir başka anlatımla, bireyselin içindeki 
toplumsalı göz ardı etmemek gerekiyor. En azından sosyolojik bakış bunu 
gerektiriyor. Biz de öyle yapmaya çalıştık. 

Gürcistan’ın Adıgön rayonunun Şurdo köyünde başlayıp Amerika’ya 
kadar uzanan, ancak bu arada birçok ülke, şehir ve köyde yaşanmışlığı içeren 
bir hayat hikâyesi Hatice Hanım’ın hikâyesi. O kadar çok yerde yaşamış ki, 
birçoğumuz o kadar yeri gezme amaçlı dahi göremeden göçüp gidiyoruz bu 
dünyadan. Ailesinin parçalanmışlığı düşünebileceğimizin çok ötesinde. Her 
bir akrabası başka bir ülkede, şehirde veya köyde yaşıyor. Ancak, o her şeye 
rağmen hayat mücadelesine devam ediyor, bu kadar farklı ülkede yaşam, bu 
kadar hasret, bu kadar keder onu hayat mücadelesinden koparmıyor, her bir 
zorlukla nasıl mücadele ettiğini ve başardığını gururla anlatıyor. Bu nasıl bir 
dayanma ve mücadele gücü diye düşünmemek elde değil.

Gürcistan’daki yaşantınızdan neler hatırlıyorsunuz? Nasıl sürüldünüz? 
Nerelerde yaşadınız? diye sorunca, kopuk kopuk anlatıyor:

Çocukluğum…Babam askere gitmiş…Bilmiyorum. İkinci Dünya 
Savaşı. Ya 1941’de ya 1942’de gitmiş, babamı çok hatırlamıyorum. 
Askerdeyken hastalanmış, geldi, doktor çağırdılar, birkaç ay tedavi 
gördü, sonra tekrar gitti. Babamı doğru dürüst görmedim, tabii ki çok 
seviyorum, ama az hatırlıyorum. 1944’te, babam askerdeyken bizi 

14  Gerçek adı değildir.
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sürdüler, 8 yaşındaydım. İki amcam da askerdeydi. Onların ailelerini 
de sürdüler…

Bir gün sabah anam bizi aldı, dedemin yanına götürdü, nenemler var, 
ağlaşıyorlar. Olanları benim aklım kesmiyor. Sonra anama dediler ki 
sen un ele, hamur yoğur, ekmek yap. Dedem sandıklarla davarları 
getirdi. 4 tane davar kesti. Nenelerim onu koydular kazana, kavurdular, 
pişirdiler. Meğer bizi süreceklermiş. Hazırlıklar onun için yapılıyormuş. 
Yiyecek ne varsa doldurdular, et, ekmek…

Öğleden sonra askerler geldi. Bizi aldılar, köyden çıkarttılar, orayı 
hatırlıyorum. Şenlik15 ağlaşıyor, benim şuyum kaldı, benim buyum 
kaldı alamadım diye, sazım kaldı diyor biri, ama bırakmadılar bizi köye 
unuttuklarımızı almaya. Bir arada beklettiler bizi. Sonra gece oldu, 
uykum geldi ama uyuyamıyorum. Nenem dedi ki sen korkma kızım, 
yüzümü örttü, onu çok iyi hatırlıyorum…

Sonra bizi vagona doldurdular. Bizim vagonda 8 aile vardı, her bir 
ailede 5-6 kişi. Hükümet azıcık yemek veriyordu günde bir kere. 
Yanımızdakileri yiyerek bir ay hayatta kaldık. Vagonlar tahta, her yer 
buz tuttu. Öyle yattık. Tuvalet yok, su yok, soğuk, ısınmaya bir şey yok. 
Amcamın kayınbiraderi vardı, hastaydı. Onu da hastaneden getirdiler 
yanımıza. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Bilmem kaç gün öyle bağırdı 
vagonda. Bir gün sesi kesildi, meğer ölmüş. O öldü, hiç kimse bir şey 
demedi. Öldükten sonra vermedi anası babası, nereye gidiyorsak, 
gittiğimiz yerde gömeriz dediler. Sonra bir gün geldiler alıp götürdüler 
onu. Oraları çok iyi hatırlıyorum. Görseniz o ölüleri nasıl attılar…

Bir ay sonra Özbekistan’a geldik. Anamın bir iki altını varmış. Bizim 
kâğıtlarımız varmış. Onlar hep çalınmış. Sonra bizi evlere dağıttılar. 1 
odada 8 aile. Soğuk, yiyecek yok, hepimiz bit içindeydik. Ertesi yıl babam 
askerden geldi. Gürcistan’a gitmiş, Gürcülerden tanıdıkları sizinkileri 
Özbekistan’a sürdüler demişler. Babam geldi buldu bizi. 1946’da geldi. 
Biz Özbekistan’da Yangiyul’daydık, Taşkent’te. 1950’de babam öldü, 
sonra da annem öldü. Ben 14 yaşındaydım, erkek kardeşim 7. Yetim 
kaldık. Babamın akrabaları baktı bize, öyle yaşadık gittik, sonra beni 
evlendirdiler. Beyim 19 yaşındaydı, ben 16. O da yetim. Onun babası 
askerden gelmemiş, anası da ölmüş. Çok çalışkandı. Çamurdan evler 
yaptık yavaş yavaş. Çocuklarımız oldu. Her çocuğumuzla zenginleştik. 
10 çocuğum oldu. Hepimiz çalıştık. Oğlanlara hayvan baktırıyordum. 
Evleri daha büyük yaptık sonra. Araba aldık. Özbekler bize Kafkaslı 
diyordu. Dedeler derdi ki, biz Türk’üz, Kafkas değiliz. Kafkas’tan geldik 

15  Bu terim Ahıska Türklerinde ‘bizim toplum’, ‘bizim halkımız’, ‘bizim millet’ anlamında kullanılıyor.
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ama Türk’üz. Biz Osmanlı Türkü’yüz. Kafkas toprağımızın adıdır. Biz 
kendimiz Türk’üz derdiler…

O vakit Özbeklerin de hiçbir şeyi yoktu. Çok fakirlik vardı. Pamuğun 
odununu yakıyorlardı. Öyle ısınıyorlardı. Biz çalıştık, 1940’ların 
sonuna doğru Özbeklerin içinden çıktık, kendimize bir köy yaptık, bir 
sürü aile olduk. Oğlanlar ocaklar yaptılar evimizde. Kazdık, su getirdik. 
Çöldü, sürdük, ektik, biçtik, yetiştirdik…

Sonra 1989’da çok kötü olaylar oldu. Bizde olmadı ama olacaktı. 
İki yerde oldu. İnsanlar arabalarla Fergana’dan kaçtı geldi. O vakit 
bize haber geldi oralar karışık diye. Kimisi inandı, kimisi inanmadı. 
Komşum ve biz kızları Fergana’ya gelin vermiştik. Benim kocamın 
yüreği dayanamadı, ben gideceğim dedi. Bindi gitti. Benim kızımı da 
komşumun kızını da aldı geldi gece çocuklarıyla birlikte. Onlar bize 
neler olduğunu anlattılar. Kocaları kaldı. Kızımın kaynanası, kaynatası 
vardı. Onların evlerine yakın mezarlık varmış, orada gizlenmişler, 
korkmuşlar, üç gün orada saklanmışlar. Sonra onları poligona 
götürmüşler, oradan da Rusya’ya…

Çok kız, gelini yok ettiler. Bir tane adam konuşuyordu. Yaşlı adamları 
dövmüşler, bağlamışlar direklere. Kadınları soyundurmuşlar çırılçıplak, 
kız, gelin…Çok işler ettiler, çok. Her şeyimizi aldılar, evlerimizi yaktılar. 
Sonradan Özbekistan’daki evlerimizi devletin yardımıyla Özbekler 
satın aldı. Tabii ki yarı parasına. Bu işte elbette devletin parmağı vardır, 
olmasa o kadar işin olması mümkün değildi. Sovyet vaktinde hiç 
mümkün değildi, istese durduramaz mıydı Sovyet devleti?...

Sonra biz de sınırdan Kazakistan’a kaçtık. Görümcemin oğulları 
sınırda yaşıyorlardı. Onların kamyon gibi bir arabası vardı. Üstü örtük. 
Ekinleri taşıyorlardı oraya buraya. Ona dolduk, oturup kaçtık. Benim 
amcamın oğlu sınırın Kazakistan yerindeydi, ona gittik, iki gece falan 
kaldık. Orada bizim şenlik çok vardı. Kazakistan’daki köy doluydu, 
kaçan oraya gelmiş. Sonra Türkistan’a geçtik, 3-4 hafta kaldık. Orada 
dünürler vardı. Oradan geldik Rusya’ya, Apşeronsk’a. Damadım 
da Rusya’ya getirildikten sonra soruşturmuş, bizim Apşeronsk’ta 
olduğumuzu öğrenmiş. Sonra gelip bizi buldular. Damat geldi, götürdü 
kızımla çocukları. 4-5 yıl Smolensk’te yaşadılar. Sonra Kırım’a gittiler. 
Kızımın kaynanası Kırım Tatarı olduğu için Rusya’dan da Kırım’a göç 
ettiler. Bahçesaray’da oturuyorlar. Bahçesaray’da çok Kırım Tatarı var, 
onların arasında rahatlar ama işleri yine de zor, çünkü Ruslar pek rahat 
vermiyor…

Sonra biz Nijnibakanski’ye yerleştik. Sonra da gittik Çeçenistan’a. 
Çeçenistan’da her yerde kalaşnikoflar satılıyordu, savaş başlayacak diye. 
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Orada propiska16 olmadı ama yine de iki yıl yaşadık. Propiska olsaydı belki 
daha çok kalırdık. Sonra Kalmukya’ya gittik, orada propiska olduk. Orada 
dört yıl yaşadık. Ama yer pek iyi değildi. Sonra Nijnibakanski’ye geri 
geldik. Orada yaşadık…

Sonra Amerika işi çıktı. Amerika’ya gideceğiz dediğimizde, gitmeyin diyen 
de oldu. Başta ben gitmeyelim diyordum. Orası neresi. Dilini bilmezsin 
zakonunu17 bilmezsin. Neden gidelim oraya dedim. Oradan oraya gittik, 
her yerleri gezdik de ne oldu dedim. Adamım hastaydı o vakit. Bana senin 
aklın yok dedi. Gidelim, oğlanlar gitsin. O yazıldı her şeyden geçti. Küçük 
oğlum babam çok hasta, ben hastayı götüremem dedi. Biraz iyi olsun da 
sonra gidelim dedi. Hastaneye yatırdık belki biraz iyi olur diye. İyi olmadı, 
ağırlaştı. Gelmemize bir buçuk ay kala rahmetli oldu. Biz onu gömdük, 
öyle geldik…

Elimize bileti verdiler, şu gün gideceksiniz diye. Sonra buraya geldik işte. 
Bir gece New York’ta kaldık. Akşam idi. Götürdüler, otelde yatırdılar. 
Parasız pulsuz. Ondan sonra bindirdiler gene uçağa, Chicago’ya gittik. 
Chicago’dan uçurttular Indiana’ya…

Bu Amerika işi çıktıktan sonra, Amerika’nın ikiz kuleleri vuruldu, 
sonra da bizim işler bir yıl süründü. Müslümanlar yapmış diye. Ondan 
sonra tekrar başlandı, geldik buraya. Buraya da geldik, Allah razı olsun. 
Doktora da götürdüler, her bir şeyi ettiler. Burada iyi bakıyorlar. Doktor 
bana parasız. Tansiyonum var. Şimdi bir yıl oldu az çıkıyor. Öyle bir 
çıkıyordu ki, doktorlar eve geliyordu. Şimdi biraz iyiyim Allaha şükür. 
Ama illetsiz olmuyor. Bugün dört tane derman içtim. Öyle işte. O 
dermanı da devlet burada parasız veriyor…

Oğullarım TIRda çalışıyor. Beş kişi bir arada çalışıyor. TIRlar 
kendilerinin, krediyle satın aldılar. Yavaş yavaş ödüyorlar. Kendileri 
şirket kurdular, küçük oğlumun üzerine. Bir torunum da onlara yük 
buluyor. Hem şirkete bakıyorlar hem çalışıyorlar. Amerika içinde 
çalışıyorlar, New Mexico’ya gidiyorlar. Yazları çok dolaşıyorlar. Kışın 
yollar kötü olsa, o taraflara gitmiyorlar…

Ben Türkiye’ye üç kere gittim. Gürsu’da bulundum. Dar sokaklar, evlerin 
arası geniş değil. Burası gibi değil. Ne olsa da Müslüman olduğundan 
millet sıcak. Konu komşuluk çok iyi orada. Amcam düğün yaptı orada, 
kızını Türk oğlana verdi. Hepsi bir oldu, bir yerde. Diyemezsin ki bu 
Rus, şu Özbek. Hepsi Türk. Güzel güzel konuşuyorsun. Ezanın sesini 
duyuyorsun. Bi bir camiden ses geliyor, bi diğerinden ses geliyor. O da 
çok iyi. Bir şey yiyecek olsan, ne güzel için rahat yiyorsun, ama burada 

16  Vatandaşlık alabilmek için gerekli olan oturma izni.
17  Rusçada ‘kanun’ anlamında.
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öyle değil. Oranın da zorlukları var elbet. On yıl oldu benim amcamın 
oğulları Gürsu’ya gideli. Özbekistan’dan Azerbaycan’a, oradan da 
Türkiye’ye taşındılar. Evler yapmış hepsi. Oğulları beş tane. Evler 
yapmışlar Gürsu’da, sofrası dolu. İzmir’de de amcamın oğlu var…

Sonra bu yıl da Türkiye’ye gittim. Orada kızım var, hem onu görürüm 
dedim hem çok şenliğim var, onları da görürüm dedim. İki amcam 
da orada rahmetli oldu. Amcamın eşi, görmedim hiç. Telefonda selam 
ediyorlar, CD’leri gönderiyorlar. Kızım evler yapmış. Bir göreyim 
dedim…

Oradan Kırım’a gittim. Bir kızım Kırım’da yaşıyor. Türkiye’deki kızım 
da benimle geldi, ablasını görmeye. Kırım’daki kızımın eşi rahmetlik 
oldu, çok çalışıyordu o da, bir yıl oldu rahmetli olalı. Genç idi, 
elliye çıkmamıştı. İstanbul’dan gittik biz de. Kırım’da yılını geçirdik 
damadın. Orada şenlik az, hep Kırım Tatarları geldi Allah razı olsun. 
Hep kızımın yanına gidip geliyorlar. Onlar da aynı çileleri çekmişler, 
hâlden anlıyorlar. Eşi ölmeyeydi yine dertlenmezdim. Üç oğlu var, 
birini evlendirdi. Dün konuştuk. Bir oğlu daha var. Onu da askere 
çağırıyorlar. Üzümde çalışıyorlar. Sera yapıyorlar. Gelinle oğlan 
ayrı oturuyor, o da iki oğluyla. Görümcesi var iki tane. Onlar gidip 
geliyorlar. Öyle işte. Allah razı olsun gidip geldiniz dedim de, onlar da 
sen korkma dediler Kırım Tatarları. Orada da beş gün kaldık. Sonra 
tekrar İstanbul’a döndük…

Kırım çok yakın İstanbul’dan. Bir saate gidiliyor. Deryayı geçtin mi 
tamam. Diyorum öyle olsa da her ay gitsek oraya. Amerika çok uzak. 
İstanbul’dan Chicago’ya on bir saat. Şişiyor elim ayağım. Babası olsaydı 
durmazdı. Kızlarını çok seviyordu, gider gelirdi. Kızlarım çok çalıştılar. 
Hepsini düğün ile yola koyduk…

Sonra Kazakistan’a gittim kızımın yanına. Çoktan gitmemiştim. Kendisi 
geliyordu. Bir gidip bakayım nasıl yaşıyor dedim. Çimkent’te yaşıyor. 
Çocuklar var idi, büyüdü evlendiler. Bir oraya gittim, küçük oğlum 
götürdü. Altı-yedi gün kaldım. North Carolina’daki kızım da geldi, 
üçümüz gittik. Dayımın oğulları da Almatı’da yaşıyor. Ama hiç olmazsa 
bir parça para var Kazakistan’da. Zengin memleket tabii Kazakistan. 
Nazarbayev milliyetçilik yapmayın diyormuş…

Bir kızım Rostov’da. Oraya gitti. Kardeşim Kalmukya’da. Onlar yakın. 
Görüşüyorlar. Bilgisayardan görüşemiyoruz onunla. Şimdi telefon 
var, bilgisayar var. Neredeyse herkesle konuşuyoruz. Dün Kırım’daki 
kızımla görüştük, oturduk konuştuk bilgisayardan…

Benim babamın akrabası çok. Yığıştırsan bir köy olur. Onlar her yerde, 
Kazakistan’da, Almatı’nın içinde dayımın oğlu var. Issık denilen bir yer 
var, orada da akrabalar var. Biz Rusya’ya geldik ya Özbekistan’dan, onlar 
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da Kazakistan’a gittiler. Önceden onlar da Özbekistan’daydı. Bişkek’te, 
Kırgızistan’da da var akrabalarımız. Bir kızım da Kırgızistan’da, 
Bişkek’te. Rostov’daki akrabalar, şenlik, bazıları Türkiye’ye gitmiş, 
pek bilmiyorum ne yapacaklar. Çok şenlik orada duruyor bir yere 
gidemedi. Gürcistan olacak Gürcistan’a gideceğiz diye şenlik bekledi. 
O da olmuyor...

Benim yaşayacak yerim belli şimdi. Ama Allah nereye yazmış, nasip 
etmiş, orada yaşarım. Yaşıyorum Allaha şükür, ekmeğimiz var, 
yaşıyoruz. Gürcistan, Gürcistan dedik, diyenler de öldü gitti. Ben 
burada Amerika’da oturuyorum ama inan yürek oturmuyor…

O kadar çok yer ve akraba dinliyoruz ki Hatice Hanım’dan, bir noktadan 
sonra içinden çıkmak pek mümkün olmuyor. Böyle bir parçalanmışlık bizi 
hem yoruyor hem üzüyor. Adıgön rayonunun küçücük bir köyünde hayata 
gözlerini açan ve sekiz yaşına kadar orada yaşayan bir insanın sadece çocuklarını 
görebilmek için dünyanın dört bir yanına gitmek zorunda kalmasının nasıl 
bir şey olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ulusötesi aile herhâlde böyle bir şey 
diye düşünüyoruz. Tabii ki Ahıska Türkleri için aile, çekirdek aile anlamında 
kullanılmıyor. Onlar için aile, geniş aile demek. Bu aile yapısının sürekliliğinin 
en önemli sebebi de hiç şüphesiz ailenin önemli bir dayanışma mekanizması 
işlevi görmesi. Aile kurumu Sovyet rejiminin ve Sovyet sonrası dönemin tüm 
zorluklarını aşabilmenin önemli mekanizmalarından biri olmuş. Tam da bu 
nedenle, on çocuğu olmasıyla, özellikle de üç oğluyla gurur duyuyor Hatice 
Hanım ve çocuklarının sayısı arttıkça nasıl refaha kavuştuklarını anlatıyor.

Ancak, bizi oldukça şaşırtan bir hâli var Hatice Hanım’ın; o da hikâyesini 
anlatış biçimi. O, aslında kendi hikâyesine adeta duyarsızlaşmış, çektiği acıları 
sanki artık hissetmiyor, bu acıları belki de hiç kişiselleştirmemiş, halkının 
kaderi olarak görmüş ve bu kadere karşı bir mücadele vermiş ailesiyle birlikte. 
Yaşadığı üzüntüler öylesine tekrar etmiş ki, zaman içinde ilk dönemlerde 
göstermiş olacağını düşündüğümüz ve anlattıklarından anladığımız kadarıyla 
çocukluğunda ve gençliğinde gösterdiği duygusal davranışı artık göstermiyor, 
gösteremiyor. Sadece günlük yaşamına odaklanıp hayatta kalmaya çalışmış. 
Aslında yaşadığı yerin de çok önemi kalmamış onun için, vatanından, yerinden 
yurdundan kopalı yetmiş sene olmuş, Amerika’da yaşamaktan aslında çok 
hoşnut değil, zira “Burada oturuyorum ama yürek oturmuyor.” diyor. Böyle 
dese de sanki onun için vatan oğullarının yanı. Indianapolis’te son derece 
güzel, büyük ve bahçeli bir evde yaşıyor oğluyla birlikte. Diğer iki oğlu da 
aynı mahallede oturuyor. Üç oğlunun Amerika’da olduğunu gururla anlatıyor. 
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Yaptıkları işleri, kazandıklarını, çalışkanlıklarını anlatıyor. O akşam tüm 
oğullarının geleceğini söylerken gözlerinin içi gülüyor, duyduğu mutluluk ve 
gurur görmeye değer. Varsa yoksa oğulları. “Yüz tane eniştem olsa, oğlumun 
tırnağına değişmem.” diyor.

Hatice Hanım örneğinde belirtildiği gibi, Ahıska Türkleri Ahıska’dan 
sürüldükten sonra önce Sovyetler Birliği içinde, daha sonra da Amerika 
Birleşik Devletleri, Türkiye ve Kıbrıs gibi ülkelerde dağınık bir şekilde yaşamak 
zorunda kalmışlardır. Aile ve grup dayanışmasının son derece kuvvetli olduğu 
bu topluluk, özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılması, küreselleşmenin etkili 
olmaya başlaması ve buna bağlı olarak iletişim teknolojilerinin gelişmesinden 
önemli ölçüde etkilenmiş ve bu teknolojik olanaklardan aile ve grup 
dayanışmasını sürdürmek amacıyla faydalanmaya başlamıştır. Sonuç olarak, 
Ahıska Türkleri başka birçok topluluğun durumunda olduğu gibi ulusötesi 
bir nitelik kazanmışlardır.

Şefika Hanım18

Şefika Hanım’la 2005 yılında Bursa’da mülakat yaptık. O zaman elli 
yaşındaydı ve onunla yaptığımız mülakat bizde iz bırakan ilginç mülakatlardan 
biri oldu. O sürgünü yaşamamış bir Ahıska Türkü kadın, Özbekistan’da 
doğmuş, Taşkent’in bir ilçesinde dünyaya gözlerini açmış, sekizinci sınıfa 
kadar orada okumuş, daha sonra yatılı burslu olarak liseyi bitirmiş, müzikle 
ilgilenmiş, şiiri çok seviyor ve şiir yazıyor, eğitimli, çok istemekle birlikte 
babası onun üniversiteye gitmesine izin vermemiş. Yirmi yaşında, molla olan 
babasının isteği üzerine görücü usulü evlendirilmiş. Onun ifadesiyle kocası 
çok iyi bir insan çıkmış, bir öğretmen, Rus dili öğretmeniymiş. Kocasının 
ailesini de çok sevdiğini, çok iyi insanlar olduklarını anlatıyor. Evlendikten 
sonra okumak istediğini dile getirdiğini, gelin okur mu derler düşüncesine 
rağmen kayınpederi sayesinde üniversiteye gittiğini anlatıyor ve “Böyle aydın 
bir kayınpederim olduğu için hep gurur duydum.” diyor. Kendisinin de 
çok sevdiği görümcesini nasıl okumaya teşvik ettiğini ve öğretmen olmasına 
yardım ettiğini anlatıyor ve şöyle devam ediyor:

Evlendikten sonra hem okudum hem çalıştım. Sırderya’da bir köyde 
çalıştım. Sınıf öğretmeni olarak çalıştım, sonra müzik öğretmenliği 
yaptım. Kreşte çalıştım. Müdürlük de yaptım. Çocuklar beni çok 
seviyorlardı, okullarını bitirdikten sonra yıllarca aileleriyle birlikte 

18  Gerçek adı değildir.
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beni ziyarete geliyorlardı, anne gibi kabul ediyorlardı. Dört çocuğum 
oldu. Onları okuttum. Müzik ve resime devam ettim. Zamanla tanınan 
bir insan oldum ve beni saydılar. Bayramlarda, doğum günlerimde 
anneciğim diye geliyordu öğrencilerim, yani çok mutluyduk. Özbekistan 
benim vatanımdı. Çünkü ben orada doğdum, oranın ekmeğini yedim, 
okudum, her şeyim oradaydı. 1989’dan önce bir problem yoktu…

Ama ben küçükken anne babamız her zaman bize “Vatan, vatan, vatan, 
biz gideceğiz.” derdi. Biz küçüktük, çok anlamıyorduk ama yine de 
kulağıma küpe oldu onların konuşmaları. Ağlıyordu annem, bize de 
göstermiyordu ağladığını, anne ne oluyor derdim, “bir şey yok kızım, 
bir şey yok” diye cevap verirdi. Yani onlar çok zorluklar çekmişler 
Özbekistan’a geldiklerinde. Annem yirmi yaşındaymış, iki çocuklu. 
Kayınvalidesi yolda ölmüş, trende. Sonra birinci kocası savaşta ölmüş. 
Sonra babasının yanına dönmek istemiş, kaynatası kızım akşam oldu, 
yarın sabahtan gidersin demiş, ama o gece sürgün olmuş. Benim babamı 
da, belinden rahatsızlığı olduğu için askere götürmemişler, vagonlara 
başçı yapmışlar. Annem, babamın uzak akrabasıymış, babamın da 
karısı ölmüş, ikisi hayatlarını birleştirmişler. Epey çile çekmiş onlar. 
1960 senesinde Azerbaycan’a göç ettiler. Ben o zaman beş yaşındaydım. 
Amcalarım gelmedi. Bir sene sonra babam dedi ki, “Ben ağabeylerim 
olmadan yaşayamayacağım.” Döndük geri Özbekistan’a…

O yıllarda, akşam olurdu, ailece otururduk, babam anlatırdı bize, 
nasıl geldiler, nasıl yaşıyorlardı, Ahıska’da böyle sütümüz vardı, böyle 
kaymağımız vardı, böyle yaşamamız vardı, ah vatan, ah vatan... Bazen 
babam diyordu ki, “Karıcığım, biz gidiyoruz, gelen sene biz gidiyormuşuz, 
vatana dönüyormuşuz, karar çıkacakmış da gidecekmişiz.” Anam da 
seviniyordu, şarkı söylüyordu kendi kendine “Hani o dağlar, vay karlı 
dağlar”. On sene daha beklediler, yirmi sene daha beklediler, kimse 
bunları götürmedi. Artık herkes öğrendi gidemeyeceğini, sonra babam 
da dedi ki, “Karıcığım, bir yere gidecek değiliz, ben evimizi değiştirmek 
istiyorum.” Küçük bir evde oturuyorduk, çoluk çocuk, ağabeyim vardı, 
dört tane de kız kardeşim vardı ve işte göçtük başka bir eve. Babam, 
hiçbir şey olmayan yerde bir bağ yarattı. Yani mutluyduk. Sonra ben 
evlendim. Kız kardeşlerim de evlendi. 1989’da olanların olabileceği 
aklımıza gelmiyordu…

Kayınpederim Lenin Madalyası olan, başka madalyaları da olan bir 
insandı. Bilinen, saygı duyulan bir insandı. Seviniyordum ki, ben öyle 
bir insanın gelini olmuşum. Ben on sekiz sene beraber oturdum onlarla. 
Nur içinde yatsın, çok iyi insandı. Kayınpederim insanın vatanı olması 
gerekir derdi. O kadar istiyordu ki Ahıska’ya gitmeyi. Kayınvalidem 
derdi ki, “Boş ver Ahıska’yı, şimdi biz orada ne yapacağız, elli sene 
geçti, elli beş sene geçti, oralar tamamen başka.” Kayınvalidem bir 
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kere gitmişti, evini bulamamıştı, onların evini yok etmiş Gürcüler. 
“Bize orayı vermezler.” derdi. Ben de Vatan Cemiyeti’ni kurduklarını 
duymuştum bizimkilerin kendilerini tanıtmak için, çünkü Sovyetler 
Birliği’nde Ahıska Türklerinin kim olduğunu kimse bilmiyordu…

İşte sonra, 1989 yılında bu olaylar oldu. Hiç anlamadık, yani nereden 
oldu bu olaylar, nasıl oldu bu olaylar? Çünkü Özbeklerle biz çok iyi 
anlaşıyorduk. Bu Özbek bir parça ekmeğini de bizle beraber bölüyordu. 
Görüşüyorduk, arkadaştık. Şimdi de var arkadaşlarımız, ağlıyorlar 
yani. İşte, hâlen daha sürüyor arkadaşlıklarımız bizim. Anlamadık ne 
oldu. “Neden gidiyorsunuz? Fergana uzakta, buralarda bir şey olmaz.” 
dediler. Gittik, çünkü gördük ki tecavüz etmişler, kesmişler, yani her 
şeyi yapmışlar. Önce Kırgızistan’a gittik, akrabalarımızın yanına iki 
haftalığına. Ben diyorum ki bize bir şey yapmazlar, benim öğrencilerim 
beni mi öldürecekler diyorum. Sonra beyim dedi ki, “Kız, bu köydeki 
öbür köye yapıyormuş, öbür köydeki bu köye yapıyormuş.” Tanıdık 
insan yapamaz ki zaten onları. Kırgızistan’da iki hafta kaldık sonra 
döndük geldik Özbekistan’a…

Sonra millet dedi ki Rusya’ya gidiyoruz. Kayınpederim “Biraz durun, 
acele etmeyin. Şimdi sakinleşir ortalık. Vatana gidelim. Darmadağınık 
olmayalım.” diyordu. Bir amcası vardı rahmetlinin. “Kalmak yok, 
sen çocukları ateşe atacaksın.” dedi. Kayınpederim amcasına karşı 
çok saygılıydı, bir şey diyemedi. Rusya’ya gitmeye karar verildi. 
Konteynırlar geldi, yüklüyoruz bir yandan, ağlıyoruz bir yandan. 
Sanki ben ölmüşüm de beni götürüyorlar. Çoluk, çocuk, öğretmenler, 
komşular. Ben diyorum ki nasıl gideriz ya, nasıl her şeyi bırakır 
gideriz. Ben sonra dedim gitmeyelim, Fergana’dakilere arka çıkalım, 
gitmeyelim. Diyorlar ki “Kız, namus her şeyden önce gelir.” Bayılmışım, 
iki gün sonra ayılmışım. Sonuçta Volgograd’a gittik. Propiska ettiler. 
Ben çok kötü oldum, sağlığım bozuldu. Bir arkadaşım Özbekistan’dan 
telefon etti, dön geri sana kimse bir şey yapmaz dedi, çile çekme dedi... 
Sonra ölü gibi getirdiler beni Özbekistan’a. Kayınpederim aldı beni 
hastaneye yatırdı, bir ay hastanede yattım. Doktorlar kayınpederime 
“Ona hayatını geri verin, depresyon geçiriyor.” demişler. Allah razı 
olsun, çocuklarımla Özbekistan’da kalmama razı oldular, bana kendi 
işimi geri verdiler…

Kayınpederimin evine yerleştim, eşim de Rusya’da, “Ben artık gitmem 
Özbekistan’a.” derken Azerbaycan’a gitmeye karar vermiş o. Bizim 
bütün eşyaları yüklemiş götürmüş Azerbaycan’a. Azerbaycan’da da 
savaş gidiyor Ermenilerle. Ama hiç olmazsa Müslüman yer. Nedense 
tuhaf geliyordu Rusya’da yaşamak bana. Yok olup gideceğimizi 
düşünüyordum. Altı ay çalıştım Özbekistan’da, iyileştim. Eşim geldi 
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dedi ki “Artık gidelim.” Yine gözümde yaşlar, her şeyi bıraktım ve 
Azerbaycan’a gittik…

Çilelerin büyüğü meğerse oradaymış, meğer çilemiz daha bitmemiş. 
Küçücük bir evde, büyük kaynım da vardı, onlarla beraber çoluk, 
çocuk oturduk. Ev yok, bark yok. Şimdi Azeriler de yani yardım etmek 
istiyor ama onlarda da yok. Dedim ben öğretmenim, çalışabilirim. 
Özbekistan’dan çıktığımda, müdür bana bir iyilik yaptı. Emek 
Kitapçığımız var ya, işte oraya yazdı ki işten çıktı, ama tarihini yazmadı. 
Dedi ki bana “Hocanım, bir okula çalışmaya gitmeden önce tarihini 
kendin koyarsın.” Kalemi de verdi bana, aynı kalemi. Dedi ki, “Ben sana 
ancak böyle iyilik yapabilirim. Bak bu kalemi al, sadece tarihi kendin 
yazarsın. Yani senin emek yılında eksik olmasın, boşluk kalmasın.” 
dedi. Geldim ben de şimdi Azerbaycan’ın Deveçi rayonu var, beni orada 
işe aldılar. Gittim, iki sene bir köyde öğretmenlik yaptım. Sonra bize 
Kuba rayonundan toprak verdiler. Hiçbir şey yok. Kerpiç bir ev. Feryat 
ediyorum, Allah’ım diyorum, neydi bu bizim insanların günahı? Bizim 
milletin ne günahı var, yazık değil mi çoluk çocuk aç. Neyse o evde 
yattık. Sabah erkenden çıksak ki kar yağmış bu kadar, nem, rutubet, 
döşeği sarıyorsun, eşyamız da fazla yok yani, kaldırıyorsun döşeği, altı 
yaş yani, ıslak. İşte o çilelere de alıştık, ektik, diktik. Bir bağımız oldu, 
hurma ağaçları ektik, her şey ektik…

Sonra beni yine okula aldılar, çok sevdiler. Gözümde yaşla duruyorum. 
Zil çaldı. Geldi biri, hocanım dedi “Niye duruyorsun? Girsene içeri. Sen 
niye ağlıyorsun?” Dedim ki işte ağlıyorum, vatansızlık zordur dedim. 
Dedi ki “Burası da senin vatanın. Bir daha ben senin gözünde yaş 
görmeyeyim. Gir içeri hanım.” Girdim ki ne göreyim? Bir sınıf vermişler 
bana, hep bizim çocuklar, bizim acılı çocuklar. Bir de iki üç tane öbür 
sınıflardan çocuk vardı. Allah’ım ben yarama merhem arıyordum, acılı 
çocuklara rastladım, onlar bana ben onlara derman oldum…

1990’dan 2000’e kadar durduk Azerbaycan’da. Çalıştım, insanlar da 
iyiydi. Öyle iyi arkadaşlıklarım vardı ki, akrabadan da ileri oldular. 
Sonra bu savaş başladı, Ermeni savaşı, işler karıştı. Huzursuz olmaya 
başladık. Benim büyük oğlum dedesindeydi, Özbekistan’da. Hani ilk 
çocuğum olduğu için ben ona sahip çıkamadım, yani nasıl diyeyim, 
onlar sağken onların yanında kaldı. İlk çocuğumdu ama kayınpederimin 
yanında çocuğum dememişim yani, şimdi şimdi diyorum. Yirmi iki 
yaşında döndü, onlar vefat ettikten sonra. İşte küçük oğlum illa anne 
ben gideceğim, okuyacağım diye amcamın oğluyla göç etti Türkiye’ye 
ama okuyamadı, çalıştı kaldı. Bana yine hasret, iki oğlan çocuğum var 
ikisi de ayrı yerde, kim ister, hiç kimse...

1994 senesinde kayınpederim vefat etti. 1995’te benim babam vefat 
etti. Babam son nefesine kadar derdi ki “Vatan, vatan, vatan.” Yeğenine 
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diyordu ki “Arabanı getirsene, ineği satalım da benzinini ben koyayım, 
Ahıska’ya gidelim.” Vatan diye diye öldü. Yedi ay sonra annem vefat 
etti. Sonra eşimin annesi vefat etti, sekiz ay var aralarında. Yani o 
seneler çok acılar çektik, hasret çektik. Annem, rahmetlik, inanır mısın 
yatıyordu, böyle gözü kapıda. Çünkü iki kız kardeşim Krasnodar’da, 
bir kız kardeşim Özbekistan’da, ben o kız kardeşimi on senedir 
görmemişim. Telefonla konuşuyorum. Ramazan Bayramı’nda aradım, 
konuştuk. Tabii bir ben acı çekmedim. Ağabeyim de dedi ki “Hiçbir 
şeye yanmıyorum, ölüm hak, Allah’tan, ama bu kadar özlemin, bu 
kadar hasretin içinde ölmek çok zoruma gidiyor”…

İki oğlum burada, bir kızım Rusya’da. Büyük oğlum mobilyacıda 
çalışıyor, Gürsu’da çalışıyor. Küçük oğlum da kaynakta çalışıyor, 
inşaatlarda kaynak yapıyor. Oğullarım yazın çalışmaya Antalya’ya 
gidiyorlar. Tercümanlık yapıyorlar. Kışın burada çalışıyorlar. Ben 
de diyorum artık bu sene gene gidin toparlanın, düzenli işlere girin. 
İnşallah vatandaşlık olunca o da olur…

Ben çocuklarım için Türkiye’ye gelmeye karar verdim. Ben şimdi Allah’a 
can vereceğim, diyorum ki, biz orada zorluklar çektik. Çünkü ekiyorsun, 
dikiyorsun, satamıyorsun, para yok. Geçinemedik Azerbaycan’da. Ben 
çocuklarım için karar verdim, yoksa belki gelmezdim. Çocuklarım 
için değer. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Şimdi ikisi de burada, 
ben ikisini ayırmak istemedim. Ben çocuklarım için kendimi feda 
ediyorum. Düşündüm, taşındım, belki Azerbaycan’da bir şey olmaz, 
sonuçta Azerbaycan da Müslüman Türk milleti. Ama yine de yani her 
şeyde bir sıkıntı gördük. Ne bileyim, bizimkiler yükselemiyordu bir 
yere. Burada kimse sana demez ki sen Türk’sün, nereden gelmişsin. Beş 
on sene sonra hiç kimse demez burada. Şimdi deseler bile sonra diyen 
olmaz…

Biz çocukken Özbekistan’da bir gün ağabeyim sınıftayken Türkiye’yi 
anlatıyorlarmış, Türkler her yeri basarlar, herkesi öldürürler diye. 
Ermenileri hep kırmışlar diyorlarmış. Bize böyle anlatıyorlardı. Biz 
de şaşırıyorduk neden böyle yapmışlar diye. Filmler gösteriyorlardı, 
tarih kitaplarında hep Türk istilası, Türk baskını, hep böyle şeyler 
anlatılıyordu, biz de ağlıyorduk. Bir gün ağabeyim babama “Ben 
Türk olmak istemiyorum.” dedi kimliğini yırttı attı, “Beni Azerbaycan 
yazdırın.” dedi. Ama insan öz milletini reddedemez. Onun için geldik 
biz Türkiye’ye…

Bursa’da yeğenim de var, doktordur o da burada, karısı hemşire. 
O vatandaş oldu. Biz gelmeden önce o bana dedi ki, hâlâ çok zor, 
geldiğinde paran da çok olması gerekir, dedim ki boş ver para pul, 
vatan olsun çocuklara. Geldik vatandaşlık başvurusu yaptık, şimdi 
bekliyoruz…
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Burada komşular çok iyiler, Artvinliler çok. Kardeş gibiyiz. Çok 
seviyorlar bizi. Ama herkes aynı olamaz belki de. Burada bir Bulgaristanlı 
komşum var, Bulgaristan göçmeni. Çok iyiyiz onlarla da. Yani 
apartmanda, mutluyum. Ama özlem var, hasretlik var. Ben hasretimi 
kâğıtlara döküyorum, özlemimi döküyorum, ben çok konuşamam ama 
şiir yazıyorum. 

Ve bir şiirini okuyor:

Kanadımı kırdılar yurdumu yıktılar,
Beni benden çaldılar yurttan yurda saldılar,
Sanki göçmen kuş gibi dolaştım oba eli,
Tanrım bana yardım et bitsin artık bu hasret,
Tanrım bana yardım et beni vatana ilet.

Hiç bitmez mi bu çile? 
Döktüm yaş güle güle,
Memleket geze geze,
Yabancı oldum güle. 

Nereye yabancı olduk mesela, buraya geldik, burada da yabancıyız. 
Memleket ama…Yüzümüz gülüyor, içimiz ağlıyor... Göçmen kuşlar 
gibi oradan oraya, ömür de bitiyor, diyorsun ki:

Bu dünyaya neden geldim, hiç gülmedim Allah’ım? 
Çile çektim, neler gördüm, nedir benim günahım?
Kayalara çarpılan su gibi aktı ömrüm,
Açmadan soldu gülüm, sonu mu geldi ömrüm?

İnsanları hep sevdim, onlarla mutlu oldum,
Ben hep huzur aradım, onu hiç bulamadım,
İşte gökteki yıldız oldum, hem alıştım hem yandım,
Bulutlara karıştım, yağmur olup da düştüm.
Kayalara çarpılan su gibi aktı ömrüm,
Açmadan soldu gülüm, sonu mu geldi ömrüm?

Kolay mı göçmek? Psikolojik açıdan çok zor. Ben bebek gibi büyüttüğüm 
kız kardeşimi on senedir görmemişim. Benim çocuklarım bana diyorlar 
ki, “Anneciğim seni hacca yollayalım mı?” Ben de onlara eğer bir gün o 
kadar paranız olursa, beni on yıldır görmediğim kız kardeşimi görmeye 
Özbekistan’a, dört yıldır görmediğim kızımı görmeye Rusya’ya, beş 
yıldır görmediğim erkek kardeşimi görmeye Azerbaycan’a gönderin 
diyorum. Benim için hacca gitmek budur oğlum, diyorum…

Şefika Hanım Özbekistan’a entegre olmuş bir Ahıska Türkü kadın, 
Özbeklerle iyi ilişkileri olmuş, toplumsal hayatın içinde yer alan aktif 
ve sevilen bir kadın olmuş. Dolayısıyla, Özbekistan’da yaşananlar onun 
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için çok beklenmedik ve çok büyük bir hayal kırıklığı kaynağı. Kendi 
insanlarının başına gelenlerin onları nasıl darmadağın ettiğini anlatıyor. O 
da aynı Hatice Hanım gibi aile fertlerinin en azından dört beş farklı ülkede 
yaşadığını anlatıyor. Özbekistan’dan, Fergana olaylarından sonra kaçmak 
zorunda kalması kendisini son derece derinden etkilemiş. Aslında Şefika 
Hanım vatan kavramının Ahıska Türkleri için ne kadar karmaşık olabildiğini 
anlatan iyi bir örnek. Bir taraftan tüm yaşamını geçirdiği Özbekistan’ı kendi 
vatanı olarak görüyor, diğer taraftan çocuklarının geleceğini düşünerek ve 
yaşadığı tüm yerlerde edindiği tecrübelere binaen Türkiye’nin esas vatan 
olduğunu düşündüğü için Türkiye’ye göç etme kararını alıyor. Teknolojinin 
sağladığı olanaklardan ekonomik zorluklar nedeniyle sıklıkla faydalanamıyor. 
Sevdiklerine hasretini yine bir şiirle anlatıyor:

Hasret büktü belimi
Çok özledim ailemi
Kaybettim ben kendimi
Hep şaşırdım yolumu

Ak kanatlı kuş olsaydım
Gelip sizi bir görseydim
Özlemime bir doysaydım
Sonra rahat ben ölseydim

Gelen vurdu giden vurdu
Felek de hep bizi buldu
Acı son ayrılık oldu
Acısı bağrımı deldi

Ak kanatlı kuş olsaydım
Gelip sizi bir görseydim
Özlemime bir doysaydım
Sonra rahat ben ölseydim

Anam, babam, bacı, kardaş
Yanar bağrım ateş ateş
Ah ne zordur canım kardeş
Her gün ölmek yavaş yavaş

Ak kanatlı kuş olsaydım
Gelip sizi bir görseydim
Özlemime bir doysaydım
Sonra rahat ben ölseydim

Bu şiir, Şefika Hanım’ın teknolojinin sağladığı olanaklardan maddi 
zorluklar nedeniyle etkin bir şekilde yararlanamadığından, birçok ülkeye 
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dağılmış olan akrabalara duyulan derin hasretini gözler önüne sermektedir 
(Aydıngün, 2007: 349-350). Ancak, bu olanaksızlıklar içinde dahi aile bağları 
ve sosyal ilişkiler ulusal sınırları aşarak, çok sık olmayan telefon görüşmeleri, 
gelen gidenden gelen haberler şeklinde gerçekleşebilmektedir.

Gülnara19

Gülnara genç bir Ahıska Türkü kadın. 1984 Kazakistan doğumlu. 
Kırgızistan sınırına yakın bir kasabada, Merke’de doğmuş. Daha sonra ailesi, 
Kırgızistan’a, Bişkek’e göç etmiş. Gülnara Bişkek’te okumuş, liseyi bitirmiş, 
müzik okuluna gitmiş, çok güzel piyano çalıyor. 2000 yılında Türkiye’nin 
verdiği bursla gelip Ankara’nın iyi bir üniversitesinde okumuş, başarıyla 
tamamlamış, ardından evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuş. İyi bir işi var, 
hem çalışan hem ailesiyle ilgilenen genç, modern ve akıllı bir kadın. Hiçbir 
sürgün yaşamamış Gülnara, ne 1944 sürgününü ne de Fergana olaylarını. 
Ama hepsini çok iyi biliyor, hepsi ona son derece kapsamlı olarak anlatılmış. 
Yokluk da görmemiş, “Ben büyürken ne zorunlu göçten sonra yaşanan zulüm 
vardı ne de yoksulluk, hepsinin üstesinden gelinmişti.” diyor ve anlatıyor:

Çocukluğumu geçirdiğim Merke kasabasında bizim gibi Ahıskalı 
aileler, uzak yakın akrabalar ve Kafkasya’dan gelen ve bizimle aynı 
kaderi paylaşan aileler çoğunluktaydı. Şimdi düşünüyorum da, 
aslında kocaman bir aile gibiydik; yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi, 
bütün bayramlar birlikte kutlanır, acılar ve sevinçler ortak yaşanırdı. 
Hayatımda bir daha asla şahit olamayacağım bir dayanışma vardı o 
zaman…

Merke’de yan yana iki büyük evimiz vardı. Bir arada yaşıyorduk; teyzem, 
iki dayım, anneannem, dedem, ebeveynlerim ve yaşlı ninem. Dedemi 
ve iki erkek kardeşini tek başına sürgünden kurtaran, sonrasında 
ise hayat mücadelesi verip çocuklarını büyütmüş ve ayakta dimdik 
durmayı başarmış dedemin yaşlı annesi dışında herkes çalışıyordu. O 
da bana bakıyordu. Gündüz herkes işteyken ninemle bazen yünden 
iplik yapıp çorap örerdik. Birçok Ahıskalı kız gibi erken yaşta örgü 
örmeyi ninemden öğrendim…

Kafkasya’da yaşarken varlıklı bir bey ailesinin kızıymış ninem. 
Ahıska’daki evlerinde yardımcıları olduğundan ev işlerine pek alışık 
değilmiş ama yaşadığı zorluklar, genç ve narin bir genç kadından, 
güçlü, dayanıklı ve günümüzde çoğu erkeğin yapmayacağı zorlu 

19  Gerçek adı değildir.
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işlerin üstesinden gelen bir kadına dönüştürmüş onu. Etrafımızdaki 
yaşlılardan duyduklarım bunlardı… 

Ninem, milletimizin yaşadığı o trajedinin izlerini taşımıyordu. Hep 
sağlıklı, dinç, iyimser ve enerji doluydu. Karşısına çıkan herkesle hafif 
dalga geçermiş gibi konuşurdu. Bir çocuk olarak kendimi en çok onun 
yanındayken güvende hissederdim. Bir dönem bir grup atlı Kazak 
gencin, Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı köylerde huzursuzluk 
çıkardıklarına dair duyumlar aldığımızda bile, anlatılanlardan etkilenip 
ninemin yanından ayrılmamıştım. Ninem dönem dönem başka çocuk 
ve torunlarının evlerinde de kalıyordu, herkes ona ihtiyaç duyuyordu. 
Ninem ben altı yaşımdayken vefat etti…

Bir süre sonra, ben ilkokula başlamadan anneannemler Bişkek’e 
taşındı. Merke’deki evde çekirdek aile olarak biz kaldık. Ailem de 
anneannemlere yakın olmak için bir süre sonra Bişkek’e taşınma kararını 
aldı. 1990’da Bişkek’e taşındık, okula orada devam ettim. Yaşadığımız 
ortam değişmişti. Şehir hayatı bizi Merke’deyken sürekli görüştüğümüz 
akrabalarımızdan biraz uzaklaştırdı, ama bu sefer Bişkek ve civarındaki 
akrabalarımızın ziyaretleri eksik olmuyordu. Yine her etkinlik ve önemli 
günlerimizde Orta Asya ve Kafkasya - özellikle Azerbaycan ki Fergana 
olaylarından sonra çoğu oraya göç etmişti - coğrafyasına yayılmış yakın 
uzak akrabalarımızla bir araya geliyorduk…

Dediğim gibi, 1980’li ve 1990’lı yıllarda ailem ve yakın akrabalarım 
için herhangi bir zorluk söz konusu değildi. Çevremizdeki başka 
milletlere mensup - Rus, Kazak, Kırgız, Uygur, Karaçay vs. - komşu ve 
arkadaşlarımız ile aramızda duvarlar örmedik. Onlara ayak uydururken 
kendi özümüzden, örf ve adetlerimizden, akrabalarımızdan 
uzaklaşmadık. Bu dengeyi Ahıskalı olarak hepimiz, özellikle şehirlerde 
yaşayanlar kurmayı başarıyordu. Ancak, buna rağmen, çevremizdekiler 
bazen bizi ‘öteki’ olarak görüyordu. Çalışma ortamlarında veya 
komşular arasında çıkan sıradan tartışmalarda bile çoğu zaman 
mesele Türklüğümüze getiriliyordu. Ama bunlar münferit çıkışlardı ve 
çevremizdeki herkesin görüşünü yansıtmıyordu. Mesela iş yerlerinde 
terfi söz konusu olduğunda, annemin tabiriyle ‘pasaportumuzdaki dört 
harf’ yüzünden hak ettiğimiz yerlere gelemiyorduk…

Bişkek’e taşındığımızda yeni okula kaydımı yaparken annemle bize 
yardımcı olan danışman öğretmenimiz arasındaki bir konuşmaya şahit 
oldum. Bilgilerimin tutulduğu kayıt defterinde milliyetimin belirtilmesi 
gerekiyordu. Annem, danışmanla arasındaki samimiyete dayanarak, 
aslen Türk olduğumu, ancak babamın pasaportta milliyetini Azeri 
olarak gösterdiğini açıklayarak kendisinden bu konuda tavsiyede 
bulunmasını istedi. Buna cevaben danışman hocam anneme manalı bir 
şekilde bakarak “Babamıza haksızlık yapmayalım, Gülnara’nın babası 
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Azeri ise kendisi de Azeri’dir.” dedi ve Öğrencinin Milliyeti kısmına Azeri 
yazdı. Böylece, annem ekşiyen suratımı görünce beni teselli etmeye 
çalıştığında dediği gibi, güya böylece kendimi olası haksızlıklara 
karşı koruyacakmışım. Azeri ya da başka bir milletin mensubu olmak 
istemiyordum, çünkü ailem bana Türk olmanın bir ayrıcalık olduğu, 
çok güzel bir şey olduğu fikrini benimsetmişti. Çocuktum, buna 
inanmıştım ve başka bir şey olmak zoruma gitmişti…

Bir süre sonra daha iyi eğitim olanaklarından yararlanmak için benim 
özel bir okula geçmeme karar verildi. Hem piyano eğitimi aldığım 
konservatuvara hem anneannemin evine yakındı. Böylece bazen 
anneannemde de kalabilecektim. Yeni okula kaydımı yaptırırken 
milliyetime bu sefer kendim karar verdim ve Türk yazdırdım. 
Ama danışman hocalar her sene başında rutin olarak defterinde 
kayıtlarımızı yenilerken milliyetimi sorduklarında sıra bana gelince 
tutukluk yaşadım. Milliyetimi sınıf ortasında herkesin duyacağı 
şekilde söylemem gerekiyordu. O dört harf ağzımdan çıkana kadar ne 
kızarıp terlerdim… Sesim bile değişiyordu. Sınıftaki diğer çocukların 
azarlama bombardımanına maruz kalacağımı tecrübe edinmiştim bir 
kere çünkü… Hele bir kere tarih dersinde Kırım Savaşı anlatılırken 
sınıftaki çocukların bana Türk olduğum için attığı laflar karşısında neler 
hissettiğimi anlatamam… Bir taraftan milliyetimden utanmanın bana 
verdiği aşağılık duygusundan kurtulamıyor, diğer taraftan da kendimi 
özümden utandığım için aciz hissediyordum…

Daha bilinçli bir yaşa geldiğimde ise, bulunduğum arkadaş ortamı, 
okuduğum kitaplar ve anneannemle aramda geçmiş bir konuşma 
sayesinde her şey değişti. Anneannem, hiçbir milletin bir ayıbı 
olmadığını, utanması gerekenlerin milletlerin arasına düşmanlık 
yayanlar olduğunu, milliyetimden utanmaya devam edersem de 
onların seviyesine inmiş olacağımı söylemişti. Bu sözler çelişkili 
duygularımın üstesinden gelmeme yardımcı oldu. Artık hiç kimseye 
sürgün için kızmıyordum, milliyetimden utanmıyordum, aksine gurur 
duyuyordum, ancak Türklerin başka milletlerden ayrıcalıklı ve üstün 
olduklarını da artık düşünmüyordum…

Kazakistan ve Kırgızistan’ı vatanım olarak hiçbir zaman görmedim. 
Oraya zorunlu olarak sürgün edildiğimiz gerçeği ve geçici olarak 
yerleştirildiğimize dair söylenen sözler büyüklerimizden bana da 
geçmiş, içime işlemiştir. “Orada zorunluluktan doğdum, dolayısıyla 
orası gerçek vatanım olamaz.” diye düşünüyordum hep çocukken. 
Üniversiteyle ilgili bir seçim yapmam gerekince Türkiye’ye gitmeye 
kendim karar verdim. Ailem de beni destekledi…

Vedalaşma anı gelince yakınlarımın yüzünden düşen bin parçaydı. 
Bazen Ahıskalıları korkutan tek şeyin ayrılık ve özlem olduğunu 
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düşünüyorum. Bizim aile bağlarımız çok güçlü. Basit bir örnek 
verecek olursam, Bişkek’ten beş saatlik bir mesafedeki Almatı’ya gelin 
giden teyzemle aramızdaki özlemi anlatayım. Teyzem evlendikten 
sonra bile Bişkek’e iki, üç ayda bir ziyarete geliyordu. Gelince de en 
az bir hafta kalıyordu. Haftada ortalama iki üç kez teyzemle telefonda 
konuşuluyordu. Her konuşma en az bir saat sürüyordu. Buna rağmen 
teyzeme yakın olmak için Almatı’ya taşınma planları bile yapıyorduk. 
Teyzemlerin çocukları ve eniştemin yeğenleri ile aramızdaki bağlar 
çok güçlüydü. Şimdikinden daha sık görüşmemize rağmen birbirimize 
mektuplar bile yazıyorduk. Ahıskalı aileler dışında pek görmediğim 
aile fertlerinin birbirine bağlılığının sebebi belki de onları kaybetme 
korkusu, özümüzü koruma ihtiyacı, azınlık psikolojisi ya da başka bir 
şey olabilir, ama her neyse adeta genlerimize işlenmiştir…

Türkiye’de eğitim fikri bizler için yeni bir şey değildi. Birçok Ahıskalı 
aile Sovyetler dağıldıktan sonra bir şekilde Türkiye’ye gitmenin 
yolunu buluyordu. Bizim Ahıska Türkleri olarak Türkiye’ye göç 
etmemizin sebebi sadece tarihî vatanımıza kavuşma ihtiyacı değil, 
büyük zorluklarla koruduğumuz kimliğimizi, ait olduğu güvenli bir 
yere taşıma içgüdüsüdür bence. Türkiye’ye taşınan ya da taşınma 
planları yapan akrabalarımıza bakıyorum da, çoğunun, maddi durum 
ve aldıkları eğitim itibarıyla taşınmaları akıl kârı bir iş değil. Çünkü 
yaşadıkları ülkede bir düzen, çevre, statü ve belli bir maddi gelir elde 
etmişken, Türkiye’de çok şeye sıfırdan başlamaları gerekiyor, ne hazır 
bir iş bekliyor onları ne ciddi bir devlet desteği, üstelik sahip olduklarını 
bile kaybetme olasılığı yüksek. Çoğu Ahıska Türkü için, ailem için de 
olduğu gibi, önemli olan yeni nesillerin, Türk olarak ait olduklarını 
düşündükleri Türkiye’de yaşamalarını sağlamaktır. Ben Türkiye’ye 
geldikten bir sene sonra önce annem, sonra da bütün ailem Türkiye’ye 
taşındı…

Türkiye’ye geldiğimde yabancılık hissetmedim. Ama bu yabancı olarak 
algılanmadığım anlamına gelmiyor. Üniversite ortamında, iş ortamında, 
bulunduğum çevredeki insanlara defalarca Türk olduğumu anlatmama 
rağmen hep yabancı olarak görülüyordum. Bu husus bana rahatsızlık 
veriyordu, çünkü buraya vatanımı ve evimi bulmaya gelmiştim. Bu 
yabancılık hissi ancak zamanla aşıldı…

Ahıska Türkü olarak, diğer Türki cumhuriyetlerden devlet kontenjanıyla 
gelen yabancı öğrenciler olduğu gibi, devlet bursu alıyordum. Bir 
süre devlet yurdunda kaldım. Yurtta kalan öğrenciler arasında eski 
Sovyet bloku ülkelerinden gelen veya benim gibi Ahıskalı öğrenciler 
çoğunluktaydı. İlk aşamalarda ister istemez aynı dili konuştuğumuz 
ve ortak bir kültürden geldiğimiz için daha çok onlarla arkadaşlık 
yapıyordum. Ama aradan iki sene geçtikten sonra Türk öğrencilerle 
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aramdaki farkın gittikçe azaldığını gördüm ve arkadaşlarımın çoğu 
Türk’tü. Aynı durum Türkiye’ye gelen Ahıska Türkü aileleri için de 
geçerlidir. Taşınan ailelerin büyük bir çoğunluğu, ailem dâhil, Rusça 
bildiklerinden ve turizm sektöründeki geniş istihdam olanaklarından 
yararlandıklarından Antalya’da yaşıyorlar. Antalya, çocukluğumu 
geçirdiğim kasabayı aratmıyor. Sanki Tüm Ahıska Türkleri hep beraber 
Antalya’ya taşınmaya anlaşmış gibi bir durum söz konusu. Yine 
komşuluk ilişkileri, dayanışma ve her türlü etkinlikte bir araya gelmeler 
yaygın. Ama bu bağların gittikçe azaldığını görüyorum, özellikle yeni 
kuşaklarda…

Lisans eğitimimi tamamlayalı yedi yıl geçti. Ailem de ben de Türkiye 
vatandaşıyız artık. Ahıska Türkleri için vatandaşlık konusunda bazı 
imtiyazlar sağlandı. Teyzemin çocukları da eğitimlerine Türkiye’de 
devam ediyorlar. Ben de kendi ailemi kurdum, bir çocuğum var. 
Hepimiz düzenimizi kurduk. Ankara’da yaşıyorum, artık evim burası…

Eskiden, aramızdaki mesafeler şimdikinden daha kısa olsa bile her 
fırsatta bir araya geliniyordu, telefon, mektup, 1990’ların sonlarında 
gençler arasında elektronik posta aracılığıyla daha sık görüşülüyordu. 
Günümüzde iletişim olanakları ve seçenekleri çok daha geniş (skype, 
messenger, whatsapp, viber, tango, facetime, vs.), bunlarla haberleşiyoruz…

Gülnara artık kendini vatanında hisseden ve Türkiye’ye bütünüyle entegre 
olmuş bir Ahıska Türkü genç kadın. Şüphesiz onun kuşağından olanların 
tamamının bu kadar çabuk ve başarılı bir entegrasyon yaşadıklarını söylemek 
mümkün değildir, zira Türkiye’de üniversiteye gitmiş olmak bu entegrasyonu 
kolaylaştıran en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, buna 
rağmen, Türkiye’ye göç eden, sürgünü yaşamış Ahıska Türklerinin torunları 
artık bütünüyle entegre olmaya başlamışlardır. Şefika Hanım’ın da dediği 
gibi, Orta Asya cumhuriyetlerinde doğmuş ve büyümüş olan kuşak bir 
anlamda kendini göç kararları alarak feda etmiş, kendi ailelerinin ve Ahıska 
Türklerinin ulusötesi bir topluluk hâline gelmesinin acılarını yaşamışlardır. 
Elbette, bu acılar, Özbekistan’da bulunup 1989 Fergana olaylarını yaşamış 
olan Ahıska Türkleri için çok daha derin olmuştur. Fergana olayları, çoğunun 
bir Rusya deneyimi yaşamasına, başka ayrımcılıklara maruz kalmalarına, 
kimliksiz ve vatansız kalmaları nedeniyle Hatice Hanım ve ailesi gibi binlerce 
Ahıska Türkü’nün Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmelerine, ailelerin 
parçalanmışlığının iyice derinleşmesine neden olmuştur.

Gülnara’nın tersine, Hatice Hanım, Şefika Hanım ve onların çocukları da, 
yani Özbekistan’da yaşamakta olan Ahıska Türkleri çok daha zorlu bir süreçten 
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geçmiş, hatta birçok durumda da Kazakistan ve Kırgızistan’da yaşamakta olan 
Ahıska Türklerinin yanına sığınmışlardır. 1989’da beş yaşında olan Gülnara 
şöyle anlatıyor gördüklerini: “Fergana olayları olduğunda ben çok küçüktüm. 
Tanımadığımız ve Özbekistan’dan kaçan Türkleri kendi evlerimize alıyorduk, 
aylarca tanımadığımız insanlar bizde kalıyordu, insanlarımıza yardım 
ediyorduk. O vakit Azerbaycan çok yardım etti bizim milletimize.”

Kuramsal Bir Değerlendirme Denemesi: Etnik-Ulusötesi Aileler

Bu kitapta ulusötesi kavramının kullanılmasının temel nedeni, 
kültürlerin ve insanların hareketliliğinin/göçünün, kültür, ulus, etnisite ve 
toplumsal cinsiyet sınırlarının yeniden ele alınmasını, tartışılmasını ve belki 
de yeniden tanımlanmasını gerekli kılmış olmasıdır. ‘Ulusötesicilik’ kavramı 
son yıllarda göç çalışmaları kapsamında kullanılan önemli bir kavram 
hâline gelmiş ve göç olgusunu daha iyi anlamamızı mümkün kılmıştır. Bu 
kavram, göçmenin göç ettiği yerle bağlarını nasıl sürdürdüğünü anlamamızı, 
ayrıca, göçü sadece gelinen ülke merkezli tartışmamamız gerektiğine dikkat 
çekmiştir. Kültürel antropoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi birçok disiplin 
bu kavramı farklı biçimlerde tartışmışlar ve geliştirmişlerdir.20 Bu kitapta 
kapsamlı bir kuramsal analiz yapmak amaçlanmadıysa da, ulusötesicilik 
kavramının Ahıska Türklerinin parçalanmışlığını ve göçlerini anlamak için 
bir analitik çerçeve sağlayacağı ileri sürülmekte, bunun Ahıska Türkleri 
üzerine gelecekte yapacağımız veya yapılacak çalışmalara bir temel teşkil 
edeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu yazında öne çıkan çeşitli 
kavram ve görüşlerin, özellikle Ahıska Türk ailesinin yapısını anlamamızı 
sağlayacağı görüşündeyiz. Ayrıca, göç eden insan sayısındaki artış, bu yüksek 
hareketliliğin aileye olan etkisini de anlamamızı gerekli kılmaktadır (Friedman 
ve Schultermandl, 2011: 5-8). Bu durum, özellikle Ahıska Türkleri örneğinde 
olduğu gibi, aile kurumunun güçlü olduğu topluluklarda daha fazla önem 
kazanmaktadır.

Vurgulanması gereken, Ahıska Türkleri örneğinde ulusötesicilik 
deneyimi, kozmopolit bir ulusötesicilikten ziyade etnik bir ulusötesiciliktir. 
Diğer bir ifadeyle, her ne kadar yaşamları, hikâyeleri ve çeşitli pratikleri 
ulusötesi bir biçimde olsa da, aslında içerik son derece yerel ve milliyetçi bir 
niteliğe sahiptir (Colic-Peisker, 2008: 23). Ulusötesi özelliklere sahip olmakla 
birlikte kendilerini hâlen Gürcistan’daki köyleri üzerinden tanımlayan Ahıska 

20  Bu konuda kapsamlı bilgi için bk. (Kivisto, 2001).
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Türkleri, kültürlerini, âdetlerini, dinlerini, geleneklerini çok büyük ölçüde 
muhafaza etmişlerdir. Türklük, kimliklerinin asla taviz verilmeyen en önemli 
unsurudur. Yukarıda anlatılan örneklerde de görüldüğü gibi, Türklük, Ahıska 
Türklerinin kimliğinin en önemli parçası, çeşitli durumlarda ve yaşlarda kriz 
sebebi olmuşsa da eninde sonunda sahip çıkılan en önemli özellik, kuşaktan 
kuşağa aktarılmış en temel kimlik unsurudur.

Levitt’in (2001) tabiriyle bir anlamda ‘ulusötesi köylüler’ (İng. 
transnational villagers) olarak tanımlanabilir Ahıska Türkleri.21 Kendi 
köylerine olan bağlılıkları çok fazla olsa da kendi köylerinin sınırları içinde 
bulunduğu Gürcistan’ı vatan olarak değerlendirmiyorlar. Siyaseten aidiyetleri 
büyük ölçüde Türkiye’ye. Onların çoğu için vatan Türkiye. Çoğu geleceğini, 
özellikle de çocuklarının geleceğini Türkiye’de görüyor. Hatta Amerika’da iyi 
koşullarda yaşayanlar için bile Türkiye’ye göç ileriki yıllarda bir seçenek. Bu 
nedenle çocukları için kendi hayatlarından vazgeçebiliyor, kendilerini feda 
etmeyi göze alabiliyorlar.

Sürülmüş bir halkı göç ve ulusötesi niteliği ile anlatmayı deneyen bir 
kitapta vatan kavramı üzerinde durmak gerekmektedir. Bu insanların nereden 
geldikleri, vatanlarının neresi olduğu, vatanları hakkında ne düşündükleri 
büyük önem taşımaktadır. Ancak, Ahıska Türkleri için ana vatan kavramı 
oldukça karmaşık bir kavram. Ulusötesi bir topluluk olsalar da, çok farklı 
ülkelerde yaşasalar da, ana vatanı sürüldükleri köyleri olarak tanımlayacak 
olursak, köylerinde hâlen neredeyse kimsenin yaşamadığını da göz önünde 
bulunduracak olursak, ana vatan, bir anlamda bütünüyle ilişkilerin dışında, 
birçoğu için de hiçbir zaman dönülmeyecek bir mekân. Bu açıdan Ahıska 
Türkleri örneğinin ulusötesicilik literatürü açısından özgün bir örnek 
oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Vatan, Ahıska Türklerinin 
zihinlerinde en azından bir ikilik arz etmektedir. Bir vatan, atalarının, hatta 
bazılarının doğup bir süre yaşadığı, vaktiyle Osmanlı toprağı olan, Sovyet 
döneminde ve günümüzde Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska’dır. Bir 
diğer vatan ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı, bu nedenle de kaybedilen 

21 Levitt’in çalışması ve ‘ulusötesi köylüler’ kavramı, göç edenlerin, göç ettikleri yerle olan bağlarını nasıl 
sürdürdüklerine dikkat çekmektedir. Levitt, Dominik Cumhuriyeti’nin bir köyünden Boston’a (ABD) 
göç eden bir grubun köyleriyle bağlarını nasıl sürdürdüklerini kapsamlı bir saha araştırmasına da-
yanarak anlatmaktadır. Ahıska Türklerinin durumu, bu çalışılan grupla önemli farklılıklar gösterse 
de - Ahıska Türkleri sürgün nedeniyle vatanlarından göç etmişlerdir ve vatan kavramı onlar için daha 
karmaşıktır – bu kavramın Ahıska Türklerini anlamamız açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. 
Kapsamlı bir tartışma son bölümde yapılmıştır.
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Osmanlı topraklarından kaçan Ahıska Türklerinin de bir kısmı dâhil olmak 
üzere, birçok Türk ve/veya Müslüman’ın sığındığı Türkiye’dir. Bu bağlamda, 
Ahıska tarihsel bir ana vatan olarak tanımlanmakta, Ahıska Türklerinin çoğu 
için sembolik anlam ve önemini korumaktadır. Buna rağmen, birçok Ahıska 
Türkü için uygun zaman geldiğinde dönülecek bir yer değildir. Türkiye ise, 
devlete duyulan aidiyet göz önünde bulundurulduğunda Ahıska Türklerinin 
önemli bir kısmı için geleceklerini gördükleri vatandır. 

Öte yandan, Ahıska Türklerinin bir kısmı, sürüldükleri Orta Asya 
cumhuriyetlerini bir tür vatan olarak benimsemişlerdir. Aslında misafir olarak 
tanımlandıkları bu toplumlar, çoğunun doğup büyüdüğü, sosyalleştiği ve bu 
nedenle de toplumsal bir aidiyet duydukları ülkelerdir. Şefika Hanım örneği 
bu durumu açıklayan güzel bir örnektir. Bu açıdan bakıldığında Ahıska 
Türkleri ulusötesi bir niteliğe sahip olsalar da, yani birçok farklı ülkede 
yaşasalar ve birbirleriyle olan ilişkilerini devam ettirseler de, bu ağın içinde yer 
alan ülkeler arasında tarihsel topraklarının yer aldığı ülke yoktur. Dolayısıyla, 
‘vatana dönme’ olgusu topraktan bağımsız olarak aile fertlerinin yoğun olduğu 
yerde bir araya gelme veya topluluk üyelerinin yoğun olarak yaşadıkları 
yerlere gitme biçiminde dahi tezahür etmektedir. Yani, bu durumda vatan, ne 
Ahıska’dır ne Türkiye. Tüm ailenin bir araya geldiği Indianapolis de bir nevi 
vatan olmuştur bazı insanlara, Hatice Hanım’ın durumunda olduğu gibi. Bu 
anlamda vatan, ailenin veya Ahıska Türklerinin tabiriyle, şenliğin yaşadığı yer 
hâline dönüşmektedir.

Her şeye rağmen, bir ülkeyle tamamıyla bir özdeşlik kurma, aile 
fertlerinden veya Ahıska Türklerinden bağımsız bir aidiyet, ancak Türkiye’de 
söz konusu olabilmektedir. Gülnara duygularını şöyle anlatıyordu:

Kendimi gerçekten buraya ait hissediyorum. Türk arkadaşlarımla 
konuştuğum zaman, eski şeyleri konuştuğum zaman anneannemin, 
dedemin anlattıkları, söyledikleri türküler, arkadaşlarımın anlattıkları, 
hepsi tanıdık geliyor bana, benim anlattıklarım da onlara. Türkçe 
konuşurken de öyle oluyor. O zaman ben buradanım diyorum, başka 
bir şey düşünmeye, kafaya takmaya gerek yok. Çocukken Türk’üm 
dediğim zaman korkardım, utanırdım. Artık utanmaya gerek yok, 
çekinmeye gerek yok.

Ulusötesi aileler açısından önem arz eden konular arasında kültürel kimlik 
unsurlarını - dil, din, yaşam biçimi -, siyasi ve ekonomik konuları, bakım ve 
diğer ihtiyaçları içeren unsurları saymak mümkündür. Bu unsurlar ulusötesi 
ailelerin iletişim ve ilgilerini belirleyen temel unsurlardır (Goulbourne vd., 
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2010: 11). Bu unsurlar göç hareketlerini de belirlemektedir. Örneğin, Şefika 
Hanım’ın büyük oğlunun babaanne ve dedesiyle kalması veya Türkiye’ye göç 
eden oğlunun arkasından diğer aile fertleriyle birlikte gelmesi gibi. Diğer bir 
ifadeyle, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel nedenler aile parçalanmışlıklarını 
daha da derinleştirebildiği gibi aile birleşmelerine de yol açabilmektedir.

 Elbette, bu zorunlu göçlerden ve sorunlardan kadınlar önemli ölçüde 
etkilenmekte, geleneksel rolleri bazı durumlarda farklı araçların kullanımıyla 
devam etmekte veya söz konusu göçün niteliği ve grup özelliklerine bağlı 
olarak değişime uğramaktadır. Hatice Hanım örneğinde göç zorunlu bir 
niteliğe sahip olduğundan, kendisi de geleneklerine bağlı, yaşlı bir kadın 
olduğundan geleneksel rollerinde bir değişim olduğunu söylemek son 
derece zordur. Ancak, kendisinin rollerinden biri olan annelik açısından 
baktığımızda, içerik/nitelik olarak bir değişiklik olmadıysa da biçim olarak 
önemli bir değişiklik olduğu, âdeta ‘uzaktan annelik’, ‘ulusötesi annelik’ 
biçimine dönüştüğünü kolaylıkla ifade edebiliriz. Genelde kadınlardan 
öncelikli olarak beklenen rollerin aile içinde eşleri ve özellikle de çocuklarının 
bakımı olduğunu söyleyebiliriz. Bu rolleri benimsemiş olan kadınların, 
çocuklarından uzak olsalar da, aile içindeki rollerini en iyi şekilde yerine 
getirme kaygısını taşıdıklarını ve bunu uzaktan da olsa gerçekleştirmek için 
ellerinden geleni yaptıklarını ifade etmek gerekmektedir. Bu bağlamda telefon 
görüşmeleri, SMSler ve mektup aracılığıyla ilgilerini ve sevgilerini çocuklarına 
göstermeye gayret etmektedirler (Devasahayam ve Rahman, 2011: 205- 207).

Hatice Hanım ve daha birçok Ahıskalı kadın hangi yaşta olurlarsa olsunlar 
çocuklarıyla olan bağlarını bu şekilde sürdürmektedirler. 1980’ler ve özellikle 
de 1990’larda iyice yaygınlaşan ve iletişimi kolaylaştıran teknolojik gelişmeler 
insanların daha sık, daha çabuk ve daha ucuza iletişim kurmasını mümkün 
kılmış, bu bağlamda hem göç çalışmalarında bir paradigma değişikliğinin 
koşulları hazırlanmış hem de küresel hareketlerin sayısı ve niteliğinde önemli 
değişiklikler söz konusu olmuştur (Portes, 2001: 188-189).

Yapılan saha araştırmaları ve mülakatlar, iletişim teknolojisinin 
sunduğu haberleşme olanaklarının en yaygın ve etkin şekilde Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yaşayan Ahıska Türkleri tarafından kullanıldığını 
göstermiştir. Uzaklık ve söz konusu haberleşme olanaklarına ulaşmanın kolay 
ve ucuz olması, yaygın kullanımın temel sebepleri olarak kabul edilebilir. 
Ancak, araştırma bulguları, Amerika’daki kadar yaygın olmasa da, Ahıska 
Türklerinin tamamının bu haberleşme olanaklarını aile bireyleriyle iletişim 
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için kullandığını göstermiştir. Ahıska Türkleri bu yolla ulus devlet sınırlarını 
aşan ulusötesi toplumsal mekanlar yaratabilmektedirler (Faist vd., 2013).

Her ne kadar, ulusötesi tartışmalara ilişkin yazın, yakın zamana kadar 
göçmen toplulukların ana vatanla olan bağları ve topluluk dinamikleri üzerine 
yoğunlaşmışsa da, son yıllarda yapılan çalışmalar ulusötesi aile kavramına 
da vurgu yapmakta, bunun oluşumu, işlevleri ve çeşitli boyutları üzerinde 
durmaktadır (Goulbourne vd., 2010; Bryceson ve Vuorela, 2002). Ulusötesi 
aile kavramına yapılan bu vurgu, Ahıska Türklerini anlamamız açısından da 
son derece temel bir öneme sahiptir. Batılı anlamıyla aile kavramı, hepimizin 
bildiği gibi ebeveynler ve çocuklardan oluşan çekirdek aileyi ifade etmektedir. 
Oysaki Ahıska Türklerinde aile, yukarıda da ifade edildiği gibi, daha ziyade 
geniş aile olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, aile soy temelli tanımlanmakta, 
aynı haneyi paylaşmayan aile üyeleri de, ayrı hanelerde başka çekirdek aileler 
kurmuşlarsa da ailenin parçası olmaya devam etmektedirler. Bu durum 
özellikle kardeşler için geçerlidir. Hatta evlilik yoluyla aileye katılanlar da 
ailenin bir parçası sayılmaktadırlar. Bu aileler, Ahıska Türkleri örneğinde ve 
başka örneklerde de olduğu gibi varlıklarını sınır ötesi/ulusötesi biçimde de 
sürdürmektedirler. Diğer bir ifadeyle, coğrafi mesafe aile fertlerinin ilişkilerini 
yoğun bir biçimde, duygusallık ve güven temelli olarak sürdürmelerine bir engel 
teşkil etmemektedir (Zontini, 2007). Sürdürülen bu ilişkilerin Ahıska Türkleri 
örneğinde önemli psikolojik destek kaynağı olduğu, yapılan mülakatlarda 
tespit edilmiştir. Sınırları aşarak kurulan bağlar, aile dayanışmasının devamını 
mümkün kılmakta, çok çeşitli zorluklara maruz kalmış bu topluluğun 
deneyimlediği sorun ve acılara aile dayanışması sayesinde dayanabilmesini 
sağlamakta, yalnızlık ve dışlanmışlık gibi duyguların topluluk üyelerini birey 
bazında etkilemesinin ve depresyon kaynağı olmasının önüne kesin bir şekilde 
geçmektedir.

Ahıska Türklerinde ailenin önemini göz önünde bulunduracak olursak 
ve bu bağın çok farklı yerlerde yaşama zorunluluğuna rağmen, sürgünden bu 
yana devam ettiğini düşünecek olursak, ulusötesi aile kavramının gerçekten 
anlam kazandığı, işlevsel olduğu bir toplulukla karşı karşıya olduğumuzu 
kolaylıkla anlayabiliriz. Kimlik konusunun ulusötesi aileler açısından ve 
dolayısıyla Ahıska Türkleri açısından son derece önemli olduğu gerçeğini 
vurgulamak gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, ulusötesi aileler farklı ülkelerde 
yaşasalar da, birbirlerinden çok uzak olsalar da, birlik duygusunu, birbirine 
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bağlılık duygusunu kaybetmemekte ve birbirlerinin iyiliği, daha iyi yaşaması, 
refahı ve güvenliği için mobilize olabilmektedirler.

Küreselleşmenin ulusötesi ailelerin birbirleriyle olan bağlarını devam 
ettirmelerini mümkün kıldığı açıktır. İletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan 
gelişme aile fertlerinin birbirleriyle ilişkilerini sürdürmelerini, daha sık ve yüz yüze 
görüşebilmelerini mekândan bağımsız olarak mümkün kılmaktadır. Aile ilişkileri 
ve görüşmeleri bir anlamda mekândan bağımsızlaşmakta (İng. deterritorialized) 
ve sınırsızlaştırılmaktadır. Farklı mekânlarda yaşayan aile fertleri cep telefonu, 
internet, e-posta, facebook, görüntülü görüşme olanakları, ucuz havayolu 
seçenekleri, dijital fotoğraf makineleri ve benzeri olanaklar sayesinde birbirlerine 
yakınlaşabilmekte, sıklıkla görüşebilmekte ve özlem giderebilmektedirler. Diğer 
bir ifadeyle, göç ve fiziksel mesafe aile fertleri arası iletişimin kopması veya 
bağların zayıflaması anlamına gelmemektedir. Bu anlamda, Manuel Castells’in 
tabiriyle, fiziksel yakınlığın zorunlu olmadığı ağ toplumunu (İng. network society) 
yaratmaktadırlar (aktaran Goulbourne vd., 2010: 9).

Somut örnekler vermek gerekirse, çocuğunu Türkiye Bursları ile 
Kazakistan’dan Türkiye’ye yollamış olan Ahıska Türkü bir aile onunla her 
gün ücretsiz olarak messenger, whatsapp, viber, tango, facetime veya skype ile 
görüşebilmekte, hatta ne zaman yemek yediği ve ne yediğine kadar bilgi sahibi 
olabilmektedir. Krasnodar’dan Amerika’ya göç etmiş Ahıska Türkleri, arkada 
bırakmak zorunda kaldıkları aile fertleriyle önemli günlerde çektikleri dijital 
fotoğrafları veya görüntüleri internet üzerinden birbirlerine ulaştırabilmekte, 
son derece ucuz bir şekilde onlarla cep telefonuyla konuşabilmektedirler. 
Yine Amerika’da yaşayan bir Ahıska Türkü aile ucuz havayolu seçeneklerini 
değerlendirerek bekâr oğullarına, Özbekistan’da veya Rusya’da yaşamakta olan 
Ahıska Türkü ailelerden kız istemeye gidebilmekte, akraba düğünlerine ve 
cenazelere katılmak amacıyla seyahat edebilmektedirler. Düğünlerde çekilen 
filmler, seyahat eden aile fertleri veya diğer tanıdıklar aracılığıyla ailenin diğer 
fertlerine gelip gidenlerle ve internet üzerinden ulaştırılmakta, mutluluklar 
sınırsızlaştırılmış bir şekilde paylaşılabilmektedir. Bu anlamda ulusötesi 
aileler her türlü sınırı aşarak birbirlerine kavuşmakta, iletişim kurmakta ve 
dayanışmaktadırlar. Birçok ulusötesi aile için, grup kimliği ve paylaşılan 
hatıralar açısından dönülebilecek bir vatan olması olağan bir durumdur. 
Ancak, Ahıska Türkleri örneğinde vatan kavramının karmaşık niteliği, belki 
de aile dayanışmasını güçlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ahıska Türklerinin dayanışmasının devamlılığının, muhafaza edilen 
değerler ve buna bağlı olarak aile bağları olduğunu, saha araştırmalarında 
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elde edilen verilere ve gözlemlere dayanarak kolaylıkla ifade edebiliriz. Aile 
bağlarının güçlü bir şekilde devam etmesini mümkün kılan mekanizma, 
hiç şüphesiz, kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerdir. Bunların başında aile 
büyüklerine, özellikle de ailenin en büyük erkeğine duyulan saygı ve bağlılık 
gelir. Baba ve ailedeki yaşlı erkekler saygı duyulması gereken, sözünün dışına 
çıkılmaması gereken otorite sahibi bireylerdir. Bu saygı, sosyalleşme sürecinde 
içselleştirilmiş ve birçok durumda gençler tarafından sorgulanmayan 
niteliktedir. Bu bağlamda birçok yazar kuşaklar arası çatışmanın olmadığına 
dikkati çekmekte, hatta bu durumun örgütlenmeye de olumsuz bir etkisi 
olduğunu ifade etmektedirler (Goulbourne vd., 2010: 19).

Ahıska Türklerinde sosyalleşme grup değerlerinin içselleştirilmesi ve aile 
dayanışmasının kuşaktan kuşağa güçlü bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. 
Bu anlamda gençlerin babalarına veya aile büyüklerine başkaldırmaları, 
onların kararlarını sorgulamaları çok az rastlanır bir olaydır. Ancak, bu aile 
dayanışmasının son derece sıkı bir sosyal kontrole tabi olduğu gerçeğini 
göz ardı etmemek gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, tüm grup değerleri 
ve davranış kalıpları çocuklara ve gençlere öğretilirken, bunların gençler 
tarafından ne şekilde hayata geçirildiği ve uygulandığı aile büyüklerinin sıkı 
bir denetimine tabi olmaktadır. Ayrıca, bu kontrol sadece aile tarafından 
değil, Ahıska Türk topluluğu tarafından da yapılmakta, dolayısıyla gençlerin 
belirli norm ve davranış kalıplarının dışına çıkmaları aile tarafından hoş 
karşılanmazken aile de topluluk içinde yargılanmakta ve yadırganmaktadır. 
Bu konuda hoş karşılanmayan bir davranış olarak grup dışı evlilik, özellikle de 
Ruslarla evlilik önemli bir örnek olarak verilebilir. Toplumsal kontrolün varlığı 
Ahıska Türklerinin suç oranlarının da diğer göçmen gruplara göre alt düzeyde 
olmasını sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, her ne kadar, aile dayanışması 
grup dayanışmasından daha önemli ve güçlü olsa da, göç edilen toplumda 
grubun nasıl bilindiği ve algılandığı, Ahıska Türkleri için büyük bir önem 
arz etmektedir. Bu nedenle de toplumsal kontrol mekanizması işletilmekte 
ve grup üyelerinin tüm gruba ilişkin algıyı olumsuz yönde etkileyebilecek 
davranışların yapılmaması sağlanmaya çalışılmaktadır.

 Ancak, buna rağmen, geleneksel rollerin yaşanan zorunlu göçler, 
farklı kültürler ve koşullarla karşılaşma neticesinde değişime uğramadığını 
söylemek son derece zordur. Belki de bu anlamda, özellikle cinsiyet rollerinin 
Amerika’da çeşitli değişikliklere uğradığı açıktır. Örneğin, otomobil kullanması 
söz konusu olmayan Ahıska Türk kadınlarının Amerika’daki yaşam koşulları 
nedeniyle yaşadıkları zorluklar bu konunun topluluk içinde gündeme 
gelmesine ve tartışılmasına neden olmuş, grup içindeki yaşlıların da onayıyla 
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otomobil kullanmalarının gerekli olduğuna karar verilmiştir. Bu örnek, bize, 
geleneksel rollerin uğradığı değişim üzerinde topluluğun ve ailenin denetimi 
olduğunu açıkça göstermektedir.

 Ahıska Türklerinin durumunda örgütlenme açısından söz konusu olan 
zafiyetin bu noktadan hareketle bir ölçüde de olsa açıklanması mümkündür. 
Daha önce de birçok kez ifade edildiği gibi, Ahıska Türkleri karşılaştıkları 
zorlukları aşma konusunda aile dayanışmasını en önemli ayakta kalma stratejisi 
olarak kullanmaktadırlar. Aile kurumunun bu konudaki etkin rolü sorunları 
çözmeyi büyük çoğunlukla mümkün kıldığından, başka bir dayanışma türüne, 
daha kapsamlı bir örgütlenmeye somut bir ihtiyaç söz konusu olmamaktadır. 
Bu bağlamda, özellikle aileler arası farklılıklar - köy, sınıf vb. - ve rekabet bazı 
durumlarda aile dışı örgütlenmeleri ve dayanışmayı zorlaştırmaktadır.

Aile bağlarının, dolayısıyla aile dayanışmasının varlığı ekonomik 
başarının en temel nedenlerinden biridir. Hiç şüphesiz, kadınlar aile 
değerlerinin yeniden üretilmesi, korunması ve aile dayanışmasının kuşaktan 
kuşağa aktarılmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. Ahıska Türklerinde 
kadın erkek rolleri net bir şekilde ayrılmakta, aynı cinsten olanlar arasındaki 
bağlar daha güçlü olmaktadır. Ahıska Türkü kadınlar bir taraftan sosyal 
ilişkileri düzenlemek, sürdürmek ve korumak rolünü üstlenirken, yaşlı aile 
fertlerinin de bakımını üstlenmektedirler. Geleneksel olarak ebeveynler en 
küçük oğullarıyla yaşamaktadırlar. En genç erkek çocuk eşiyle birlikte anne 
ve babasının bakımını üstlenmektedir.

Goulbourne ve diğerlerinin, özellikle Bottignolo (1985) ve Colpi’ye (1991) 
referans vererek tartıştığı ve İngiltere’de göçmen İtalyan ailelerine değinen örnek, 
Ahıska Türkleriyle aile dayanışması açısından önemli benzerlikler göstermektedir. 
Ailenin tüm fertlerinin enerjilerini ve emeklerini aile için kullanmaları, harekete 
geçirmeleri aile çıkarlarına hizmet etmekte ve ailenin ekonomik başarısını 
mümkün kılmaktadır. Başarı, elbette, sadece ekonomiyle sınırlı kalmamakta, 
kimlik ve kültür muhafazası da gerçekleşmektedir. Aile dayanışması, bireyle göç 
edilen toplum arasında - ki bazı durumlarda göç edilen toplumda göç edenler 
çok iyi karşılanmamaktadır - âdeta bir tampon rolü oynamaktadır (Goulbourne 
vd., 2010: 19). Ayrıca, farklı yerlerde yaşama da aile dayanışmasına bir engel 
teşkil etmemekte, bugünü geçmişten ayıran en önemli özellik olan iletişim 
teknolojilerinin sayesinde ulusötesi aile güçlenerek varlığını sürdürmektedir.

Bu bölümde ele alınan üç somut hayat hikâyesi ve kuramsal değerlendirme 
denemesinin ardından Ahıska Türklerinin kim olduğu, tarihleri ve Ahıska 
bölgesinin tarihine kısaca da olsa değinmek gerekmektedir.
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3. Ahıska Türklerinin ve Ahıska’nın Kısa Tarihi

Ahıska Türkleri Kimdir?

On farklı ülkede dağınık bir şekilde yaşamakta olan Ahıska Türkleri, 
aslında, yüzyıllarca günümüzde Gürcistan’ın sınırları içinde kalan ve Edirne 
Anlaşması’na dek Osmanlı toprağı olan Gürcistan’ın güneybatısındaki 
Mesheti-Cavahetya bölgesinde yaşamış, Türkçe konuşan, Hanefi-Sünnî 
inancına sahip bir halktır. Edirne Anlaşması’ndan sonra Osmanlı toprağı 
olmaktan çıkan bölge, 1918’de tekrar Osmanlı sınırlarına dâhil olmuşsa 
da 1921 yılında yapılan Moskova ve Kars anlaşmalarıyla Türkiye’nin doğu 
sınırının kesinleşmesi sonucunda Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 
toprağı olmuştur (Kırzıoğlu, 1992; Avşar ve Tunçalp, 1994; Avşar, 1995; 
Aslan, 1995; Zeyrek, 1995).

Ahıska Türklerinin kim olduğuna, tarihine ve etnik kökenine ilişkin 
yerli ve yabancı kaynaklarda çok çeşitli görüşler yer almaktadır. Bu görüşler, 
Ahıska Türkleri ile ilgili araştırma yapanların bazen etnik kimliklerine, bazen 
savundukları ideolojiye, bazen de tarihsel gerçekleri kavrama ve bunları 
aktarma biçimine göre değişmektedir.

Ahıska Türklerinin kökenine ilişkin yazında üç farklı görüş vardır. 
Bu üç farklı görüşün sahipleri Ruslar, Gürcüler ve Türklerdir. Gürcü tarihi 
kaynaklarının iddiasına göre - ki kaynaklarda Ahıska Türkleri yerine ‘Mesh’ 
veya ‘Mesketyalı’ terimi kullanılmaktadır - Ahıska Türkleri ‘Gürcülüğünü terk 
etmiş’, aslında etnik olarak Gürcü olan, öncesinde Hristiyan inancına sahip, 
ancak daha sonra Müslümanlaştırılmış/Türkleştirilmiş bir topluluktur.22 
Bir başka anlatımla, bu iddiaya göre, Kars ağzıyla Türkçe konuşan, Hanefi-
Sünnî İslam inancına sahip Ahıska Türklerinin ataları, Osmanlı’nın Mesheti-
Cavahetya’da hüküm sürdüğü dönemde Müslümanlaştırılmıştır (Mirkhanova, 

22 Ahıska Türkleri, Gürcülerin ‘Mesh’ olarak adlandırdıkları Ahıska Türklerinin Müslümanlaştırılmış 
Gürcüler oldukları iddialarını Acaraların örneğini vererek eleştirmektedirler. Kendilerinin Acaralardan 
farklı olduğunu belirten Ahıska Türkleri, Gürcülerin onların gerçekten Gürcü olduklarına inanmaları 
hâlinde sürülmeyeceklerini belirtmişlerdir. Müslüman olan Acaraların etnik olarak Gürcü oldukla-
rı için sürülmediklerini belirterek görüşlerini desteklemektedirler (Aydıngün ve Asker, 2012: 180). 
Dolayısıyla, Acara örneği, Ahıska Türklerinin Müslüman oldukları için değil, Türk ve/veya Türkiye’ye 
bağlılıkları nedeniyle sürüldüklerinin de en önemli kanıtıdır. Sürgün sürecine dair resmî Sovyet bel-
gelerinde zaten sürgünün en önemli amacının Gürcistan-Türkiye sınırının güvenliğinin sağlanması ve 
sınır bölgesinin Türkiye yanlısı unsurlardan temizlenmesi olduğu açıkça ifade edilmekteydi. Ayrıca bk. 
(Kırzıoğlu, 1989); (Baratashvili, 1998).
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2006: 34). Hatta Müslümanlaştırılmış bu Gürcülerin, iki bin yıl önce bölgede yerleşik 
olan ‘Mesh’lerin soyundan geldiği de ileri sürülmektedir (Tomlinson, 2002: 35).

Rus kaynakları, Ahıska Türklerinin kökenini, MÖ 2. yüzyılda Kafkasya’daki 
Bulgarlarla, başta Ortodoks Kıpçaklar ve Karapapaklar olmak üzere diğer ‘Türki’ 
kabilelerin karışımına dayandırmaktadır (Mirkhanova, 2006: 34). Benzer bir 
görüş, Ahıska Türklerinin Türklerle, Türkleştirilmiş Gürcülerin karışımından 
meydana geldiklerini ileri sürmektedir (Tomlinson, 2002: 35).

Üçüncü görüş ise Türk kaynaklarının ortaya koyduğu görüştür. Bu görüş, 
Kıpçakların Ahıska Türklerinin atalarından biri olduğunu kabul etmekle birlikte 
Osmanlı’nın Mesheti-Cavahetya’daki uzun süren istikrarlı varlığının buradaki 
bütün Türk unsurları yeni bir formda birleştirdiğini, Ahıska Türklerinin de bu 
formun unsurlarından biri olduğunu ileri sürmektedir (Tomlinson, 2002: 35). 
Ünlü tarihçi Akdes Nimet Kurat (1972) da Kıpçakların Ahıska Türklerinin 
etnik oluşumunda pay sahibi oldukları görüşünü savunmaktadır.

Tüm bu farklı görüşlerden hareketle, belki de söylenebilecek en 
doğru şey, Ahıska Türklerinin; Kıpçaklar, yerli Oğuz karakterli Türkmenler 
(Karapapaklar/Terekemeler), Anadolu’dan gelen Türkler, Kürtler, çok az 
sayıda da olsa Müslümanlaşmış/Türkleşmiş Gürcülerden oluşan ve aynı kültür 
altında bütünleşmiş bir topluluk olduğudur.

Aslında ‘Ahıska Türkleri’ adı, 1980’li yıllarda yaygınlaşmış yeni bir 
etnonimdir. Ahıska Türkleri, 1944 yılındaki sürgünden önce Ahıska bölgesinde 
yaşarlarken kendilerini ‘Kafkas Türkleri’ olarak adlandırmaktaydılar. Sovyet 
rejimi boyunca birlikte yaşadıkları halklar da onları ‘Türk’ olarak adlandırırken, 
Sovyet rejimi ise bir dönem ‘Azerbaycanlı’ adlandırmasını kullanmıştır. 
Grubun Müslümanlaşmış Gürcüler olduğunu ispatlama çabasında olan 
Gürcistan ise ‘Mesh’ veya ‘Mesketyalı’ terimlerini tercih etmektedir. Batı 
yazınında ‘İng. Meskhetian Turks’ veya ‘İng. Meskhetians’ olarak adlandırılan 
Ahıska Türklerinin adlandırılması meselesinin siyasi boyutu vardır. Özetle; 
aynı sürgün ve ayrımcılıkları yaşamış, büyük çoğunluğu Türk/Türkmen, az 
sayıda Kürt ve bazı Müslümanlaşmış/Türkleşmiş Gürcüler, Ahıska Türkleri 
adı altında birleşmişlerdir (Aydıngün, 2007: 340-341).

Ahıska’nın Kısa Tarihi

Günümüzde Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska bölgesinin 
Ahıska şehri, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çıldır Eyaleti’nin merkeziydi. 
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Bugün Türkiye-Ermenistan sınırının kuzeyinde, Gürcistan’ın Acara 
Özerk Cumhuriyeti’nin doğusunda, Tiflis’in güneybatısında, Türkiye’nin 
kuzeydoğusunda Ardahan’la sınır olan bir bölgedir. 220 civarında köyden 
oluşan bölgenin önde gelen rayonları Adıgön, Ahılkelek, Ahıska, Aspinza ve 
Bogdanovka’dır. Azgur ve Hırtız da önemli yerleşim yerlerindendir. Posof 
Çayı’nın iki tarafında yer alan ve Türkiye sınırına 15 km uzaklıkta olan Ahıska, 
kara yoluyla Tiflis, Batum ve Türkiye’ye bağlanmaktadır (Kırzıoğlu, 1992).

Birçok kaynak, tarihte Mesketya olarak bilinen Ahıska23 ve çevresinde, 
MÖ 4. yüzyılda Bun-Türklerin yaşadığını, daha sonra bu bölgeye Hunların, 
Hazarların ve Kıpçakların geldiğini kaydetmektedir. Bölgeye adını veren ‘Mesh/
Meskh/Meskhi’ halkına birçok kaynakta rastlanmakla birlikte bu halkın akıbeti 
hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Türkçe kaynakta yer alan görüşlere 
göre Ahıska ve çevresinin Türklük tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. 
Örneğin Kırzıoğlu (1992), Ahıska bölgesinin eski bir Atabek yurdu olduğunu, 
burada yaşayanların çoğunluğunun Kuman-Kıpçak halkına mensup olduğunu, 
bölgedeki Türklüğün Anadolu’dan önce başladığını ileri sürmektedir.

Kafkasya’nın tarih boyunca kavimler göçüne sahne olduğu bilinmektedir. 
Ahıska bölgesi de kavimler göçünün önemli sahnelerinden biridir. Bölge, 
farklı dönemlerde Sakaların, Hunların, Bulgarların, Kıpçakların ve Hazarların 
egemenlik kurduğu bir bölgedir. Bu halklar arasında bölgeye damgasını 
vuranlar Kıpçaklardır. Kıpçaklar bölgenin Türkleştirilmesinde önemli rol 
oynamışlardır. Ahıska ve çevresinin 1068’de Sultan Alparslan tarafından 
fethedilerek Selçuklu devletine katılması üzerine, Selçuklularla savaşacak ve 
bölgeye Oğuz Türklerinin yerleşmesine karşı çıkacak gücü bulunmayan Gürcü 
Kralı II. David, Kıpçakları 1118 yılında ülkesine davet etmiştir. Bu davet üzerine 
Azak Denizi’nin doğusu ve Kafkasların kuzeyinden Gürcistan’a gelerek, Kür 
ve Çoruh ırmakları kıyılarına yerleşerek güçlü bir ordu kuran Kıpçakların 
bölgeye yerleşmeleri daha sonra da artarak devam etmiş ve Gürcistan’da 
Kıpçak unsuru artmıştır. Gürcülerle aynı dinî inancı paylaşmalarının 
avantajıyla, zamanla Gürcü devletinin yönetiminde çok güçlü bir konuma 
gelen, siyasi ve askerî bakımdan güçlenen Kıpçaklar, bağımsızlıklarını ilan 
ederek 1267’de, Ahıska’da Atabek Beyliğini/Devletini kurmuşlardır. Atabek 
Devleti; Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevî Türk devletlerinin himayesinde, 

23 Dede Korkut kitabında ‘Ak-Sıka’ (Ak-Kale), 481 yılına ait kayıtlarda ‘Akesga’ olarak anılan Ahıska’nın, 
Türkçe kaynaklarda 2700 yıllık bir Türk yurdu olduğu belirtilmektedir (Avşar ve Tunçalp, 1994: 14); 
(Zeyrek, 1995: 27); (Agara, 2004: 3); (Swerdlow, 2006: 7).
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310 yıl hüküm sürerek, 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını korumuştur 
(Zeyrek, 1995: 28; Kırzıoğlu, 2008: 12; Demiray, 2012: 877-879). 

Osmanlı-Safevî savaşlarına son veren Amasya Anlaşması’nın (1555) 
şartlarına Safevîlerin uymaması, Gürcistan’ın, Osmanlılarla Safevîler arasında 
çıkan savaşlara bir kez daha sahne olmasına yol açmıştır. Şah Tahmasb’ın 
ölümünden sonra Safevî Devleti’nde çıkan iç karışıklığı fırsat bilen Osmanlı 
Devleti, 1578 yılında düzenlediği Kafkasya seferiyle Ahıska Atabeklerinin 
topraklarını Osmanlı topraklarına katmış ve Ahıska şehri yeni kurulan Çıldır 
Eyaleti’nin başkenti olmuştur. Merkezi Ahıska şehri olan Çıldır Eyaleti’ne 
Bedre, Azgur, Ahılkelek, Hırtız, Cecerek, Ahıska, Altunkale, Acara (günümüzde 
Gürcistan’da); Maçahel (günümüzde bir kısmı Gürcistan’da), Livana, Yusufeli, 
Ardanuç, İmerhev, Şavşat (Artvin’e bağlı); Oltu, Narman, Kamhıs (Erzurum’a 
bağlı); Posof, Ardahan, Çıldır ve Göle (Ardahan’a bağlı) sancak olarak bağlanmıştır 
(Zeyrek, 1995: 29-30). Osmanlı hâkimiyetinin başlamasıyla yaklaşık 300 yıldır 
burada yaşayan Ortodoks Kıpçak Türkleri de Müslümanlaştırılmıştır (Kırzıoğlu, 
1992). Bölgenin Osmanlı topraklarına katılmasıyla Ahıska ve Anadolu arasında 
karşılıklı nüfus hareketleri gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti, her fethettiği yerde 
uyguladığı politikayı burada da uygulayarak Konya, Tokat ve Yozgat civarından 
seçtiği insanları Ahıska ve çevresine yerleştirmiştir. Anadolu’dan gelen Oğuz 
Türkleri burada Kürtler, Karapapaklar/ Terekemeler ve diğer gruplarla yaşamaya 
başlamışlar; zaten az sayıda olan Kürtler zamanla Ahıska Türkleriyle karışıp 
Türkleşmişlerdir (Avşar ve Tunçalp, 1994: 6).

Yaklaşık 250 yıl Osmanlı’nın Çıldır Eyaleti’nin başkentliğini yapan, 
önemli bir kültür ve ticaret şehri olan Ahıska, aynı zamanda Osmanlı’nın doğu 
sınır kapısını oluşturmuştur. Rus Çarlığı, Anadolu’yu işgal etmek için bir engel 
olarak gördüğü Ahıska’yı işgal etmek amacıyla çeşitli tarihlerde (1807, 1810, 
1811, 1812) birkaç kez saldırıda bulunmasına karşın başarılı olamamıştır. 
Çarlık orduları, Gürcü ve Ermeni güçlerinin de desteğiyle, yaklaşık üç 
aylık bir kuşatma ve 40 bin Ahıskalının ölümünden sonra 1828’de Ahıska 
Kalesi’ni ele geçirmiştir (İzzetgil, 2012a: 3). İşgalin ardından, bir taraftan 
halkın Anadolu’ya göçe zorlanması, diğer taraftan halkın gönülsüz de olsa 
topraklarını terk etmesi, bölgedeki Türk nüfusunun önemli ölçüde azalmasına 
neden olmuştur. 1829’da imzalanan Edirne Anlaşması ile Ahıska ve Ahılkelek 
savaş tazminatı olarak Ruslara terk edilirken, Kars, Ardahan ve Çıldır Osmanlı 
Devleti’nde kalmıştır (Avşar ve Tunçalp, 1994: 16).

Edirne Anlaşması’ndan sonra Rus hâkimiyetine giren bölgeye Ruslar, 
1828’de imzalanan Türkmençay Anlaşması ile daha önce bölgeye yerleştirdiği 
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50 bin Ermeni’ye ilaveten, Doğu Anadolu’dan 100 bin civarında Ermeni’yi daha 
Ahıska ve Ahılkelek’e yerleştirmişler ve bölgenin demografik yapısını büyük 
ölçüde değiştirmişlerdir (Khazanov, 1992: 3; Baydar-Aydıngün, 2001: 64-65).

Ahıska, her ne kadar, Osmanlı toprağı olmaktan çıktıysa da halkı Osmanlı’yla 
olan bağını hiçbir zaman koparmamıştır. 1853-1856 Osmanlı-Rus/Kırım Savaşı 
sırasında Ahıska Türklerinin bir kısmı, Osmanlı ordusuna yardım etmeleri 
nedeniyle yoğun bir baskıyla karşılaşınca Erzurum ve civarına kaçmışlardır. 93 
Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Kars’ın da elden 
çıkmasıyla Ahıska Türkiye sınırından uzak kalmıştır. Bu savaştan sonra Doğu 
Anadolu’dan Ahıska bölgesine yoğun Ermeni göçü yaşanmıştır (Avşar, 1997: 
1621). Osmanlı Devleti’nin halkla birlikte bölgeyi Ruslardan geri alma çabası 
gerçekleşemediği gibi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan 
Ayastefanos Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum da kaybedilmiş, sonuç olarak 
Kafkasya’dan Anadolu’ya yoğun bir göç dalgası yaşanmıştır.

1918’de imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum 
- sonra Sovyetler Birliği’ne verildi - yeniden Türkiye’ye bırakılmıştır. 1917 
Devrimi’nin ardından, Transkafkasya Federasyonu’nun çöküşüyle 1918 
yılında Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan, kendi bağımsız devletlerini 
kurmuşlardır. Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska ve Ahılkelek halkı, 
Sovyetlerin ilan ettiği kendi kaderini tayin hakkını kullanarak Türkiye’ye 
katılmak istediklerini Menşevik Gürcü yönetimine bildirmişlerdir.

11 Mayıs-4 Haziran 1918 tarihlerinde toplanan Batum Konferansı 
sonunda imzalanan Batum Anlaşması ile Gürcistan Hükümeti, Ahıska ve 
Ahılkelek’in Türkiye’ye bırakılmasını kabul etmiştir (Baydar-Aydıngün, 2001: 
65). Ancak, 18 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi çerçevesinde 
Türk birlikleri Ahıska ve çevresinden çekilmek zorunda kalmış, Ahıska 
5 Aralık 1918’de Gürcülerin eline geçmiştir. Türk birliklerinin bölgeden 
çekilmeleri, bölgenin Türkiye’de kalmasını sağlamaya çalışan halkın ortaya 
koyduğu çabaların da boşa çıkmasına neden olmuştur.24 Türk birlikleri, 
Ahıska ve çevresinden sonra, Şubat 1919’da Kars, Ardahan ve Batum’u da 
boşaltarak 1914 sınırlarının gerisine çekilmiştir (Demiray, 2012: 880).

24 Bölge halkı, Ömer Faik Nemanzâde öncülüğünde 29 Ekim 1918’de merkezi Ahıska olan Ahıska Hükümet-i 
Muvakkatası (29 Ekim 1918-30 Kasım 1918), 3 Kasım 1918’de Merkezi Iğdır olan Aras Türk Hükümeti, 
5 Kasım 1918’de de Kars’ta Kars İslam Şurası gibi hükümetler kurmuştur. Fakat Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra, Ahıska’nın da içinde bulunduğu Batum’dan Nahçıvan’a - Ordubad’a - ve Ağrı’dan Azgur’a kadar böl-
gedeki Türklerin devlet kurma çabaları başarısız olmuştur (Buntürk, 2012). Bölgenin Türkiye’nin bir parçası 
olmasının olanaksızlığını gören Nemanzâde, Menşevik Gürcü yönetiminden özerklik talep etmiş, ancak bu 
talebi reddedilmiş ve defalarca tutuklanmıştır (Avşar ve Tunçalp, 1994: 18); (Baydar-Aydıngün, 2001: 65).
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında 
imzalanan 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 Kars anlaşmalarıyla 
Türkiye’nin doğu sınırı kesinleşmiştir. Moskova Anlaşması’na göre Ahıska, 
Ahılkelek ve Batum Türkiye sınırları dışında kalırken, Kars ve Ardahan 
Türkiye’ye dâhil olmuştur. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan, Moskova 
ve Kars anlaşmalarının kendileri için de geçerli olduğunu kabul etmişlerdir 
(Aydıngün, 2008: 4). Siyasi sınırların çizilmesiyle Türkiye’nin Ahıska ile başta 
fiziki/coğrafi olmak üzere tüm tarihsel ve kültürel bağları kopmuştur.

1921’den 1944’e Ahıska Türkleri

1921 yılı, 1918-1921 yılları arasında varlığını sürdüren Gürcistan 
Demokratik Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının sona erdiği ve Sovyet güçlerinin 
ülkenin kontrolünü bütünüyle ele geçirdiği yıldır. Çarlık Rusyası dönemindeki 
baskılar ve hak ihlalleri Sovyet Gürcistan’ı döneminde de sürmüş; hem Rusların 
hem de Gürcülerin ayrımcı uygulamalarıyla karşı karşıya kalan Ahıska Türkleri, 
sürgünün gerçekleştirildiği 14 Kasım 1944’e kadar çeşitli zorluklarla mücadele 
etmek zorunda kalmışlardır. Ahıska Türkleri, Stalin’in 1920’lerin sonlarına doğru 
uygulamaya başladığı baskıcı politikalarından önemli ölçüde etkilenmişlerdir. 
1920’lerin sonunda, özellikle de 1930’lu yıllarda, Sovyet rejiminin Ahıska 
Türklerine yönelik uyguladığı ayrımcı ve baskıcı politika, birçok Ahıska Türkü’nün 
Türkiye’ye kaçmasına neden olmuş, bu nedenle birçok aile parçalanmış, kaçak 
geçişler sırasında ölümler ve birçok bireysel dram yaşanmıştır. 1930’larla birlikte 
Türk ve Müslüman olarak yaşamanın bedeli giderek ağırlaşmaya başlamıştır. Bu 
yıllar, aynı zamanda Gürcü şovenizminin de artmaya başladığı yıllardır.25

1930’lara kadar etkili olan ‘yerlileştirme’ (Rus. korenizatsiya) politikası 
sayesinde Türkçe26 eğitim veren okullar kapatılmamışsa da, Ahıska Türkleri 
Sovyet rejimi tarafından, özellikle Türkiye’ye yakınlıkları dolayısıyla ‘güvenilmez 
halk’ olarak nitelendirilmişlerdir. Ermeni sürgününün etkileri bölgedeki Türkler 
ve Ermeniler arasındaki ilişkilerin de gerginleşmesine yol açmıştır. Bu dönemde, 

25 Bu dönemde Acaralara, Osetlere ve Abhazlara özerk cumhuriyet kurma hakkı tanıyan Rus ve Gürcü 
komünistler, Ahıska Türklerinin bu yöndeki taleplerini kabul etmedikleri gibi önde gelen aydınlarını 
ya tutuklamışlar ya sürmüşler ya da öldürmüşlerdir.

26 Bu yıllarda Ahıska Türkleri, okullarda önce Arap, sonra Latin, daha sonra da Kiril alfabesiyle Türk-
çe eğitim görmüştür. Ancak, 1926’da, Türkçe konuşan öğretmen yetersizliğinden ötürü eğitim dili 
‘Azerice’ye çevrilmiştir. 1930’lu yıllarla birlikte, Kafkasya’daki Türk dilli halklar resmî kayıtlarda ‘Azer-
baycanlı’ olarak kaydedilirken Ahıska Türklerine Gürcü soyadları verilmiş, Türk kimliğinin ve varlı-
ğının reddine dayanan bu uygulamaya koşut olarak Ahıska Türkleri Gürcü okullarına gönderilmeye 
başlanmıştır (Tomlinson, 2002: 42).
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yukarıda da belirtildiği gibi, Ahıska Türklerinin bir kısmı sınırdan kaçarak 
Türkiye’ye göç etmeye devam etmişlerdir. 1930’lara gelindiğinde ise artık sınırdan 
Türkiye’ye kaçmak imkânsızlaşmış, Sovyet rejimi bölgedeki etkinliğini büyük 
ölçüde pekiştirmiştir. Şüphesiz, Türkiye’ye kaçamayanlar ya da topraklarında 
kalmayı tercih edenler 1944’te yaşayacakları sürgünü tahmin dahi edemezlerdi.

Sovyet milliyetler politikası, biraz da 1917 Devrimi’ne taraftar toplamak 
amacıyla, ilk dönemlerde halkların kendi kaderini tayin (İng. self-determination) 
hakkını benimsemiş ve tüm milliyetlerin özgürlüğünü savunmuştur. Ancak, bu 
ilkenin vurgulanması, ilerleyen dönemlerde bir Sovyet kimliği yaratmaktan çok, var 
olan ya da rejimin uydurduğu etnik kimlikleri güçlendirmiştir. Bu durumu gören 
Sovyet rejimi, milliyetler politikasından saparak, özellikle rejim için tehlikeli gördüğü 
bazı halkların kimliklerini resmî olarak tanımamaya başlamıştır. Bu çerçevede, 
rejim, Sovyetler Birliği sınırları içinde hiç Türk yaşamadığı tezini benimsemiştir. 
Dinî, kültürel ve siyasi baskılara hedef olan Ahıska Türkleri, ‘Azerbaycanlı’ olarak 
adlandırılarak ‘Azerbaycanlı’ kimliği içinde eritilmeye çalışılmış, ‘Türk’ milliyeti Sovyet 
milliyetler politikası çerçevesinde resmen tanınan milliyetlerden (Rus. natsiyonal’nost) 
sayılmamıştır.27 Bunun sonucunda Türkçe eğitim kaldırılmış, 1939 nüfus sayımında 
pasaportlarında ‘Türk’ yazanlar ‘Azerbaycanlı’ olarak kayıtlara geçmiştir. Diğer taraftan, 
Gürcistan, Ahıska Türklerinin ‘Türk’ değil, ‘Müslümanlaştırılmış Gürcüler’ oldukları 
tezini öne sürmeye başlamıştır. Kimliklerine yönelik yapılan tüm müdahalelere rağmen 
Ahıska Türkleri kendilerini ‘Türk’ olarak tanımlamaktan vazgeçmemişlerdir.28 Bir 
başka anlatımla, ‘Türk’ kimliğine yapılan saldırılar, Ahıska Türklerinin Türklüklerinin 
güçlenmesine neden olmuştur. 1930’lu yıllarda, önde gelen aydınlar ve ‘bey’ler, siyasi 
görüşleri ve toplumsal statüleri nedeniyle Sibirya’ya sürülmüşlerdir. 

Sovyetler Birliği, hem komünist ideolojinin bir gereği olarak hem de 
komünist düşünceyi insanlara daha fazla benimsetebilmek için bireysel 
toprağı ve emeği ‘kolektifleştirme’ (İng. collectivization) politikası uygulamıştır. 
1928’den 1933’e kadar uygulanan ‘kolektifleştirme’ politikası Ahıska’da 
1929’da başlamış, tüm diğer halklar gibi Ahıska Türkleri de bu uygulamadan 
olumsuz etkilenmişlerdir. Bir taraftan, toprak sahibi beylerin topraklarına el 
konularak sürülmeleri, diğer taraftan ancak kendine yetecek ölçüde üretim 

27 Sovyetler Birliği’nde bazı etnik gruplar ‘milliyet’ olarak kabul edilirken bazıları edilmemekteydi. Bir 
‘milliyet’ olarak tanınmama; belirli bir toprak, belirli düzeyde siyasi özerklik, yükseköğretime kabul, 
kendi dilinde eğitim ve yayın hakkı vb. bazı haklardan yararlanamama anlamına gelmekteydi. Bu hak-
lardan mahrum olan Ahıska Türkleri, bazı istisnalar dışında, siyasi elit içinde ve karar alma mekaniz-
malarında yer alamamışlardır (Aydıngün, 2002c: 25).

28 Bu dönemde Ahıska Türklerinin büyük bölümünün soyadları Gürcüceye çevrilmiştir.
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yapabildiği toprağın kolektifleştirilmesi, zaten son derece güç ekonomik 
koşullarda yaşayan Ahıska Türklerinin daha da yoksullaşmalarına neden 
olmuş, buna bir de 1939’da başlayan İkinci Dünya Savaşı eklenmiştir.

14 Kasım 1944 Sürgünü

İkinci Dünya Savaşı’na kadar askere alınmayan Ahıska Türkleri savaş 
başlayınca askere alınmış, yaklaşık 40 bin Ahıska Türkü29 silah altına alınarak 
cepheye gönderilmiş, kalanlar ise demir yolu inşaatında çalıştırılmışlardır.30 
Aslında, Sovyet rejimi, savaş başlamadan önce 1938-1940 yıllarında, Ahıska 
ve çevresine on binlerce Sovyet askeri yerleştirerek, hem Ahıska Türklerinin 
‘güvenilmez halk’ olduğu mesajı hem de savaş bitiminde uygulamayı planladığı 
Ahıska Türklerinin sürgününe ilişkin ipucu vermiştir.31 İkinci Dünya Savaşı’nın 
son dönemlerinin en önemli özelliği, Stalin dönemi Sovyet Rusyası’nın Rus 
olmayan, özellikle de coğrafi olarak stratejik diye nitelendirilebilecek yerlerde 
yaşayan halklara duyduğu güvensizliktir.

Ahıska Türklerinin sürgün kararı, resmî belgelere göre, ‘sınır güvenliği’ni 
sağlamak için alınmıştır. Sovyet otoriteleri Ahıska Türklerine; sürgünün geçici 
olduğunu, kısa zaman sonra evlerine dönebileceklerini, Alman ordusuna karşı 
kendi can güvenliklerinin sağlanması için bunun yapıldığını duyurmuşlardır. 
Ahıska Türklerinin bir kısmı buna inanırken diğer bir kısmı sürgün yolculuğu 
sırasında kendilerinin öldürülmelerinin planlandığını düşünmüşlerdir (Tayfur, 
1994: 37). Oysa sürgünün gerçekleştirildiği tarihte Alman orduları geri 
çekilmekteydi. Aslında Ahıska bölgesi hiçbir zaman Alman işgaline uğramamıştı.

Hiçbir resmî suçlamaya dayanmayan sürgünün gerçek nedeniyle ilgili 
çok çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan biri, Stalin’in, Türkiye’nin 
Almanya’nın yanında savaşa girebileceği ve Türkiye sınırındaki bölgelerde yaşayan 
Ahıska Türklerinin Türkiye ile iş birliği yapabileceği endişesidir. Bir diğer gerekçe, 
Rusya’nın sıcak denizlere inme genel stratejisi çerçevesinde engel olarak görülen 

29 Askere alınan Ahıska Türkleri cephede savaşırken Ahıska bölgesinde ve Acara Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’nde yaşayan Ahıska Türkleri, Türk istihbaratı ile iş birliği içinde olmak ve Türkiye sını-
rında kaçakçılık yapmakla suçlanmışlardır.

30 Ekim 1944’te tamamlanan 70 kilometrelik Borcom-Vale demir yolu hattı, Ahıska Türklerinin sürgü-
nünde kullanılan bir hattır. Demir yolu yapımında binlerce Ahıska Türkü kötü koşullar nedeniyle 
yaşamını yitirmiştir (Seferov ve Akış, 2008: 399). Ahıska Türkleri, bilmeden, sürgün edilecekleri demir 
yolu hattını kendi elleriyle inşa etmişlerdir.

31 Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin sürgünden 10-15 yıl öncesinden planlanmaya başlandığına 
ilişkin görüşler vardır (Agara, 2004).



• Ahıska Türklerinin ve Ahıska’nın Kısa Tarihi •

 43 

Batı ve Güney Kafkasya’daki Türk/Türk dilli/Müslüman halkları32 mümkün olduğu 
kadar uzağa taşıma düşüncesinin hayata geçirilmesidir (Cornell, 2001: 171). 
Benzer başka bir gerekçe de Stalin’in Türkiye üzerindeki Sovyet etkisini artırarak 
Boğazları kontrol altında tutma hedefinin yanı sıra Ardahan ve civarını işgal etme 
planları yapmasıdır. Stalin döneminin en dikkat çekici uygulamalarından biri, 
Türkiye sınırlarındaki bütün Slav ve Ermeni olmayan halkların sürülerek yerlerine 
Rusların, Ermenilerin veya Ukrainlerin yerleştirilmiş olmasıdır.

Stalin döneminde, 1936 ve 1952 yılları arasında yaklaşık üç milyon insan, 
yaşadıkları yerlerden Sibirya ve Orta Asya’ya sürülmüşlerdir. Ahıska Türkleri 
de sürgün halklarından biridir. Ahıska Türklerinin Kazakistan, Kırgızistan ve 
Özbekistan’a sürülme emirleri Stalin’in direktifi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 
Milliyetler Komiseri Lavrenti Beriya tarafından kaleme alınan 24 Temmuz 
1944 tarihli kararla duyurulmuş, sürgün 14 Kasım 1944’te gerçekleştirilmiştir. 
Ahıska Türkleriyle birlikte az sayıda da olsa Kürt, Terekeme/Karapapak ve 
Hemşin de sürülmüştür. Ahıska Türklerinin sürgünü, hem Sovyetler Birliği’nde 
hem de uluslararası kamuoyunda çok az duyulmuştur.33

Sürgün, 14 Kasım’ı 15 Kasım’a bağlayan gece yarısı gerçekleştirilmiştir. 
Daha önce bölgeye yerleştirilen Sovyet askerleri, halka iki saat içinde eşyalarıyla 
birlikte köy meydanında toplanmalarını söylemiştir. Halka, güvenlik gerekçesiyle 
kısa bir süreliğine başka yerlere nakledilecekleri, bunun kendilerini Alman 
tehlikesinden korumak için yapıldığı ve bu durumun geçici olduğu söylenmiş, 
dolayısıyla birçok insan savaştan sonra ana vatanlarına döneceğine inanmıştır. 
Bu nedenle, insanlar yanlarına fazla bir şey almadan - zaten buna çok da fazla 
izin verilmemiştir - evlerinden çıkmışlardır. Köy meydanlarında toplanan halk 
kamyonlarla istasyonlara götürülüp hayvan taşımacılığında kullanılan yük 
vagonlarına bindirilmişlerdir. Ahıska Türkleri, insan taşımacılığı için hiç de uygun 
olmayan vagonlara rastgele bindirilerek kapıları dışarıdan kilitlenmiştir. Orta 
Asya’ya gelindiğinde Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da daha önce belirlenen 
yerlerde ve belirlenen sayıda vagon diğerlerinden ayrılmış, tren yoluna devam 

32 1941-1944 yılları arasında sekiz halk; Ahıska Türkleri, Almanlar, Balkarlar, Çeçenler, İnguşlar, Kal-
muklar, Karaçaylar ve Kırım Tatarları Stalin tarafından Orta Asya ve Sibirya’ya sürülmüşlerdir (Trier 
vd., 2011: 11).

33 Sürgün konusunda bk. (Conquest, 1970); (Neckrich, 1978); (Mc Cauley, 1983); (Kreindler, 1986); 
(Tolz, 1991); (Critchlow, 1991); (Panesh ve Ermolov, 1994); (Bugai ve Kotof, 1994); (Marie, 1995); 
(Budak, 1997); (Laczko, 1998); (Pohl, 1999); (Pavel, 2004). Sürgünü yaşamış bir Ahıska Türkü’nün 
kaleminden sürgünü okumak için bk. (Bayram, 2004; 2008).
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etmiştir.34 İnsanların vagonlara planlı olarak bindirilmemeleri, aile bireylerinin 
birbirlerinden koparak ayrı düşmelerine neden olmuş, sürgünden sonra yıllarca 
birbirlerine kavuşamamışlardır (Baydar-Aydıngün, 2001: 68; İzzetgil, 2012a: 4).

Sürgünün yapıldığı dönem bölgede kış mevsiminin hüküm sürdüğü 
dönemdir. Sürgün çok zor koşullarda gerçekleşmiş; insanlar soğuk, açlık ve 
hastalıkla baş etmeye çalışmışlardır. Vagonlarda ısıtma sistemi ve tuvaletin 
olmayışı nedeniyle birçok insan soğuktan ölmüş; geleneksel terbiye çerçevesinde 
kadınlar aile büyüklerinin yanında tuvalet gereksinimlerini giderememekten 
ötürü yaşamlarını kaybetmişlerdir. Sürgün yolculuğu sırasında ölen binlerce 
insanın büyük çoğunluğunu çocuklar, yaşlılar ve kadınlar oluşturmuştur. 
Vagon kapılarının günde sadece bir kez açılması, sınırlı miktarda yiyecek ve 
su verilmesi, temel gereksinimlerinin giderilmesi için çok az süre tanınması, 
can kayıplarının binleri bulmasında başta gelen temel etkenlerdir. Yaklaşık 40-
45 gün süren yolculuk sırasında ölülerin gömülmelerine bile izin verilmemiş, 
çoğu insan trenin duracağı ana kadar ölülerini saklamaya, tren durduğunda da 
çok kısıtlı bir sürede ölülerini gömmeye çalışmışlardır. Bunu yapmaya fırsat 
bulamayanların ölüleri, askerler tarafından zorla alınıp rastgele dışarı atılmıştır.35

Sürgüne ilişkin değişik kaynaklarda farklı sayılar yer almaktadır. 1926 
nüfus sayımında Gürcistan’da 137.921 kişi Türk olarak kaydedilmiştir. Bazı 
kaynaklarda sürülenlerin sayısı 200 bin civarındadır (Conquest, 1970: 64-
65). Sürülenlerin sayısını 150 bin olarak veren kaynak da vardır (Wimbush ve 
Wixman, 1987). Bir başka kaynağa göre ise 86.500 kişi Ahıska’dan (4 bin Kürt, 
10 bin Karapapak ve 72.500 Türk), 8.500 kişi Acara Özerk Bölgesi’nden (4.600 
Kürt, 2.500 Türk ve 1.400 Hemşin) sürülmüştür. Birinci grup 14-15 Kasım 
1944, ikinci grup 25-26 Kasım 1944 tarihlerinde sürülmüştür (Ossipov, 1994).

34 Aralık 1944’te, SSCB Halk İçişleri Komiseri Vekili V. V. Çernişov ve SSCB Halk İçişleri Komiserliği Özel 
İskân Bölgeleri Başkanı M. Kuznetsov’un, SSCB Halk İçişleri Komiseri L. Beriya’ya gönderdikleri yazı-
da, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden tahliye işlemlerinin tamamlandığı rapor edilmektedir. 
Raporda toplam 92.307 kişinin tahliyeye tabi tutulduğu; 53.163 kişinin Özbekistan’da, 28.598 kişinin 
Kazakistan’da, 10.546 kişinin Kırgızistan’da iskân edildiği; 84.596 kişinin kolektif çiftliklerde, 6.316 
kişinin devlet çiftliklerinde, 1.395 kişinin sanayi işletmelerinde istihdam edildiği belirtilmektedir (Ura-
velli, 2011: 9); (Trier vd., 2011: 14). Yunusov’a göre 1953 yılının başlarında SSCB İçişleri Bakanlığının 
hazırladığı bir raporda, 86.663 kişinin Gürcistan’dan Orta Asya’ya sürüldüğü belirtilmektedir. Bunla-
rın 63.823’ü Türk, 8.843’ü Kürt, 13.997’si Hemşin’dir. Sürülenlerin 43.600’ü (%51) Özbekistan’da, 
32.400’ü (%37) Kazakistan’da, 10.000’i (%12) Kırgızistan’da yerleştirilmişlerdir (2000: 30).

35 Sürgün ve sürgün sırasında yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bk. (Avşar ve Tunçalp, 1994); 
(Zeyrek, 1995); (Avşar, 1997); (Budak, 1997); (Ray, 2000); (Baydar-Aydıngün, 2001); (Aydıngün, 
2002a; 2002b); (Tomlinson, 2002); (Mirkhanova, 2006); (Demiray, 2012).
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18 Kasım 1944’teki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Halk 
İçişleri Komiserliği’nin (NKVD) kayıtlarına göre sürülenlerin sayısı 92.307’dir. 
Bunların 18.923’ü erkek, 27.399’u kadın, 45.985’i 16 yaşın altındaki 
çocuklardır. SSCB Halk İçişleri Komiserliği Özel İskân Yerleri Başkanlığının 
Mart 1944-Ocak 1946 dönemi çalışmalarına ilişkin raporda, 1945 yılı Ekim 
ayı itibarıyla ülkede özel iskân rejiminde tutulmak üzere tahliye edilenlerin 
sayısı 2.230.500 kişi kadardır. Bu sayının 88.800’ünü Türkler, Kürtler ve 
Hemşinler oluşturmaktadır. Raporun bir başka yerinde ise Türklerin sayısı 
81.575 (19.492’si erkek, 25.107’si kadın, 37.047’si 16 yaş altı çocuk) olarak 
yer almaktadır (Uravelli, 2011: 10-11).

1949 yılında, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının Milliyetler Komiseri 
Lavrenti Beriya için hazırladığı raporda sürülen Ahıska Türklerinin sayısı 
94.955 olarak verilmiş, 17 bin Ahıska Türkü’nün sürgün yolculuğu 
sırasında öldüğü belirtilmiştir (Bugai ve Kotof, 1994: 15-16). Kaynaklarda, 
yolculuk sırasında ölenlerin sayısının 15 bin ile 30 bin arasında değiştiği, 
hatta çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 50 bin kişiyi bulduğu da ileri 
sürülmektedir (Khazanov, 1992: 4).

Bu rakamlara, sürgün sırasında yerleşim yerlerinde bulunmayan, adları 
ve yerleri belirlendikçe sürgün edilen insanlarla, askere alınanlar dâhil değildir. 
Askerdeki Ahıska Türkleri cepheden döndükten sonra sürgünden haberdar 
olmuşlar, yakınlarının bulunduğu yerlere daha sonra gönderilmiş ya da kendi 
olanaklarıyla ulaşmışlardır (Demiray, 2012: 880).36

Sürüldükleri Sovyet cumhuriyetlerindeki halklarla uyumlu ve barış 
içinde yaşayan Ahıska Türkleri, 1989’da, Fergana’da Özbeklerin saldırıları 
sonucunda yine göç etmek zorunda kalmışlar, âdeta ‘ikinci bir sürgün’ 
yaşamışlardır. Ahıska Türklerinin bir kısmı Sovyet yetkililerince Rusya, 
Ukrayna ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist cumhuriyetlerinde hazırlanan yerlere 
yerleştirilmiş, bir kısmı ise kendi olanaklarıyla, başta yine bu cumhuriyetler 
olmak üzere, akrabalarının bulundukları yerlere göç etmişlerdir. Bu ‘ikinci 
sürgün’, zaten dağınık yaşamakta olan Ahıska Türklerini mekânsal olarak 
biraz daha birbirlerinden uzaklaştırmıştır.

Sovyetler Birliği döneminde ana vatanlarına dönme taleplerini sürekli dile 
getiren ve birçok girişimde bulunan, ancak sonuç alamayan Ahıska Türklerinin 
Gürcistan’a dönme istekleri zamanla azalmıştır. Ahıska Türkleri, 1991’de 

36 İkinci Dünya Savaşı’nda askere alınan 40 bin Ahıska Türkü’nden ancak yaklaşık 15 bini geri dönebilmiştir.
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki ilk yıllarda, Giriş bölümünde 
belirtilen nedenlerden ötürü, Türkiye’ye göç etmeyi tercih etmişlerdir. Burada 
dikkati çeken nokta, Türkiye’yi ana vatanları, Türkiye Cumhuriyeti devletini 
de sahip oldukları yegâne devlet olarak görmelerinin dışında, yaşadıkları 
ülkelerdeki kronik ekonomik sorunların ve diğer yapısal sorunların yol 
açtığı düşük yaşam standardından kurtulmak ve daha iyi koşullarda yaşamak 
amacıyla göç edenler olduğudur. Ancak, Rusya Federasyonu’nun Krasnodar 
bölgesinde yaşayan Ahıska Türklerinin uzun bir süre göç etme özgürlükleri 
bile olmamıştır. Vatandaşlık statüsünün tanınması nedeniyle pasaportsuz/
kimliksiz yaşamak zorunda kalmaları, sürekli baskılarla ve insan hakları 
ihlalleriyle karşılaşmaları, buradaki Ahıska Türklerini yeni arayışlara 
yöneltmiştir. Bu arayışta karşılarına çıkan Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 
göç etme fırsatını değerlendiren on binin üzerinde Ahıska Türkü için yeni bir 
yaşam başlamıştır. Her ne kadar, ABD’ye göç, çok uzun yıllardır her türlü 
baskı, şiddet ve ayrımcılıkla karşılaşan Ahıska Türkleri için insanca yaşamanın 
bir fırsatı olarak değerlendirilse de, bu göçü ve yeni yaşamı ‘üçüncü sürgün’ 
olarak nitelendiren birçok Ahıska Türkü de bulunmaktadır.

1944 sürgünü, sürgünü yaşayanlar için önemli bir travma olmuştur. 
Ahıska Türkleri bu travmayı toplumsal bir acı olarak tanımlamışlar, dikkat 
çekici bir geniş aile dayanışması sayesinde bu travmayı atlatmayı ve yeni hayatlar 
kurmayı başarmışlar, sürgünü ve onun neden olduğu acıları kuşaktan kuşağa 
bilinçli olarak aktarmışlardır. Bu sürgün, Ahıska Türklerinin Türklük bilincinin 
korunmasına ve güçlenmesine neden olan en temel unsurlardan biri olmuştur.
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4. Sürgünde Yaşam, Örgütlenme ve 1989 Fergana Olayları
Stalin dönemine damgasını vuran olaylardan biri, çeşitli gerekçelerle 

milyonlarca insanın yerlerinden edilerek SSCB’nin değişik yerlerine 
sürülmeleridir. Sadece 1936-1952 yılları arasında değişik milliyetlere mensup 
üç milyondan fazla insan Sibirya ve Orta Asya’ya sürülmüşlerdir. Ahıska 
Türkleri de sürülen halklardan biridir. Ahıska Türklerini sürülen diğer 
halklardan ayıran özelliklerden biri, kendilerine ait özerk bir idari birimlerinin 
olmamasıdır. Bu nedenle, resmî olarak ‘tanınmayan halklardan/milliyetlerden’ 
biri olmuş ve ana vatanlarına dönüş hakkını hâlen elde edememişlerdir. 
Ahıska Türklerinin sürgünü 1968 yılına dek uluslararası düzeyde bilinmediği 
gibi Sovyetler Birliği’nde de çoğunluk tarafından duyulmamıştır (Kreindler, 
1986: 388-391; Conquest, 1987; Baydar-Aydıngün, 2001: 68).

İnsanlık dışı koşullarda, hayvan vagonları içinde Gürcistan’dan 
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülen, sürgün sırasında açlıktan, 
soğuktan ve hastalıktan yaklaşık 20-30 bin insanını kaybeden Ahıska 
Türklerinin can kayıpları, sürüldükleri ülkelerde ilk yıllarda da sağlıksız 
koşullar, açlık ve hastalık nedeniyle sürmüştür.37 

Bursa’da mülakat yapılan ve sürgünü deneyimlemiş bir Ahıska Türkü 
kadın yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

1944 yılının Kasım ayında sürgün olduk. Mesela benim babam askere 
gitmiş, anam dokuz çocuğuyla kalmış, en büyüğü on dört yaşında. 
Kasım ayının bir akşamı yürüyüş yaparlarken duyuyorlar ki yirmi dört 
saatin içinde sürgün olacakmışız. Biz o vakit Gürcistan’da yaşıyoruz. 
Gençler, erkekler yok idi. Hepsi askere gitmiş idi. Hep ihtiyarlarımız 
kalmış idi, bir de kız, gelin, kadınlar. Gürcülerle beraber yaşıyorduk. 
Tek tek Müslümanları seçtiler, Gürcüler kaldı, bizi yük trenlerine 
doldurdular, sürdüler. Üç gün, üç gece tren yolunda kaldık, sonra 
her vagonun içine beş, altı aile doldurdular. Vagonlara doldurdular, 
kimi tek kalmış, kimi aç, susuz, hava soğuk. Ateş yok, odun yok. Bir 
ay yol geldik Özbekistan’a. Taşkent denen yere götürdüler bizi. Yolda 
ölenlerimiz çok oldu. Benim babamın amcası yolda rahmete gitti. Çok 
insanlarımız öldü. Çok azaplar yaşadık biz.38

Kazakistan’da mülakat yapılan sürgünü yaşamış yaşlı bir diğer Ahıska 
Türkü de yine benzer olayları dile getirmişti:

37 ‘Özel yerleşim’in ilk beş yılında ölüm oranları son derece yüksektir (Tolz, 1991: 19).
38 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
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İnsanlar vagonların içinde ölüyorlardı ve onları gömmemize izin yoktu. 
Her istasyonda askerler gelip ölüleri topluyordu. Bazılarımız usulünce 
gömebilmek için ölüleri halıların içinde veya başka şekilde saklıyordu.39

Sürüldükleri ülkelerde 1956 yılına kadar ‘özel yerleşim’e40 (Rus. 
spetsposeleniye) tabi tutulmuşlar, belirli bir bölgenin dışına çıkma hakkı ve 
seyahat etme özgürlüğü olmaksızın bir tür toplama kampı hayatı yaşamışlar 
ve yerlerinden ayrılmadıklarını kanıtlamak üzere belli aralıklarla özel polis 
birimine (Rus. kommendatura) giderek imza atmak zorunda bırakılmışlardır.41

Bursa’da mülakat yapılan kırklı yaşlarda bir hekim, anne ve babasının sürgüne 
ilişkin ona aktardıklarını bize anlatırken, sürgün sırasında farklı yerlerde bulunan 
aile fertlerinin farklı vagonlara bindirildiği, dolayısıyla birbirlerinden nasıl ayrı 
düştüklerini de anlatmış ve özel yerleşim rejimine ilişkin şunları belirtmişti:

Stalin ölene kadar bizim millet çok çekmiş. Farklı farklı vagonlara düşen 
aile bireyleri, Orta Asya’da farklı köylere düşmüşler. Mesela bir köyde 
baba, öbür köyde oğlu kalmış, birbirlerini görmek mümkün değil imiş, 
her şey için izin almak gerekiyormuş. Yerinde durduğunu göstermek 
için düzenli gidip imza atmak gerekiyormuş.42

Ahıska Türkleri, sürüldükleri Orta Asya cumhuriyetlerinde - Özbekistan, 
Kazakistan ve Kırgızistan - sadece sürgün olmanın, bir nevi toplama kampı 
yaşamı sürmenin getirdiği zorlukların yanı sıra o dönemde Orta Asya 
cumhuriyetlerinin içinde bulunduğu savaş koşulları ve rejimin dayatmalarının 
neden olduğu zorlukları da Orta Asya halklarıyla birlikte yaşamak zorunda 
kalmışlardır. Bu açıdan bakıldığında, hakkını savunma veya vatana dönme 
mücadelesi verme gibi hususlarda değil, hayatta kalabilmek için mücadele 
vermek zorunda kaldıklarını kolaylıkla ifade edebiliriz. Sovyet rejiminin 
en baskıcı yüzünü gösterdiği bu yıllar, daha çok, Ahıska Türklerinin hiçbir 

39 Mülakat, Almatı (Kazakistan), Temmuz 1997.
40 ‘Özel yerleşim’ rejimine tabi tutulan halklar, belirli sınırlar dâhilinde yerleşim dışına çıkma hakkı ol-

maksızın yaşamak, ayrıca, bağlı oldukları kayıt ofisine her ay giderek orada bulunduklarının bir göster-
gesi olarak imza atmak ve herhangi bir adres değişikliği varsa onu bildirmek zorundaydılar (Neckrich, 
1978: 87; Aydıngün ve Aydıngün, 2004: 17; Aydıngün ve Aydıngün, 2007: 115). Ahıska Türkleri, 
Volga Almanları ve Kırım Tatarlarının aksine, Almanlarla iş birliği suçlamasına marûz kalmamışlardır. 
Ahıska Türkleri Türkiye ile iş birliği yapmakla suçlanmışlardır (Baydar-Aydıngün, 2001: 72).

41 Başka kamplarda yaşayan yakınlarını ziyaret edenler cezalandırılarak yasağı çiğnedikleri gerekçesiyle 
bu kez de Sibirya’ya sürgün edilmişlerdir. Bu nedenle parçalanmış aileler uzun bir süre birbirlerinden 
haber alamamışlardır.

42 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
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şekilde beklemedikleri, alışık olmadıkları yeni yaşam biçimine alışmaları, yeni 
bir hayat kurabilme mücadelesi vermeleriyle geçmiştir.

‘Halk düşmanı’ olarak adlandırılarak sürülen bu halk, sürüldüğü 
ülkelerde zamanla yerel halkların güvenini büyük ölçüde kazanmışsa da, 
pasaportlarında taşıdıkları özel bir işaret nedeniyle uzun yıllar boyunca 
yükseköğretim hakkından yoksun olma veya önemli görevlere atanamama gibi 
ayrımcılıklara maruz kalmışlar, dolayısıyla ağırlıklı olarak kırsal bölgelerde 
yaşamak ve tarımla geçinmek zorunda bırakılmışlardır (Aydıngün ve Asker, 
2012: 180).

Mülakatlarda birçok Ahıska Türkü, sürgün bir halkın üyesi olmalarından 
kaynaklanan ayrımcılıklara, özellikle de eğitim konusunda maruz kaldıkları 
ayrımcılıklara dikkati çekmişlerdir. Ahıska Türklerinin uzun yıllar 
üniversitelere kabul edilmemesi, mülakatlarda ön plana çıkarılan konulardan 
biri olmuştur. Bu konudaki ayrımcılık, Ahıska Türklerinin tarımla ve ticaretle 
uğraşmalarına neden olmuştur. Bursa’da mülakat yapılan bir Ahıska Türkü, 
sürgünde yaşananları anlatırken Ahıska Türklerinin Orta Asya’da çoğunlukla 
kırsal bölgelere yerleştirildiğini ifade etmiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir:

İnsanların barınamayacağı yerlere bırakmışlar bizim milletimizi. 
Şehirlere yerleştirmemişler. Orta Asya’da insanlar birçok şeyi 
bilmiyormuş. Mısır ekmeği yapmayı, domates, patates ekmeyi, ekip 
biçmeyi hep bizimkilerden öğrenmişler. Bizimkiler çok şey vermişler 
o toplumlara. Çok çalışmışlar ve her şeyi sıfırdan yapmışlar. Ama 
insanoğluna has bir şey var. Siz bir şeylerin sahibi olunca, çekememezlik 
başlıyor.43

Kazakistan’da görüşülen Kazakistan doğumlu, üniversite mezunu bir 
Ahıska Türkü kadın da şunları söylemişti:

Ahıskalıların çoğu köyde yaşar. Şehirde çok azlar. Biliyorum ki 
Ahıskalılarda okumuşlar, doktorlar, mühendisler var, ama onların 
da bazıları köyde yaşarlar. Zaten Sovyet vaktinde on yıl okumak 
zorunluydu. Sürülen kuşak bu kadar okumadı ama sonra bizler en az 
on yıl okuduk. Bizim zamanımızda üniversiteye gitmek de mümkün 
oldu. Dolayısıyla, bazılarımız üniversiteyi bitirdi.44

Başta sürgün olmak üzere çeşitli ayrımcı devlet politikalarına maruz kalan 
Ahıska Türkleri, varlıklarını sürdürebilmek ve karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmek 

43 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
44 Mülakat, Almatı (Kazakistan), Temmuz 1997.
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için çok güçlü bir etnik grup dayanışması geliştirerek Sovyet rejimi boyunca kapalı 
bir grup olarak yaşamışlar; böylelikle dillerini, kimliklerini, geleneklerini ve dinlerini 
koruyabilmişlerdir. Bu süreçte, Sovyet rejiminin kendilerini Azeri nüfus içinde 
eritme ve/veya etnik olarak Gürcü olduklarını kabul etmeleri doğrultusundaki 
uygulamalarına da direnmişlerdir. Ahıska Türkleri, bu baskılara karşın 
Türklüklerini vurgulamaktan geri kalmamışlar, pasaportlarının milliyet hanesinde 
ne yazarsa yazsın kendilerini hep Türk olarak tanımlamışlar, birlikte yaşadıkları 
diğer gruplar da onları Türk olarak tanımlamışlardır.45 Bir başka anlatımla, ana 
vatanlarında yaşarken kimliklerini vurgulama gereksinimi hissetmeyen Ahıska 
Türkleri, sürgünün neden olduğu yeni koşullarda, kendi farklılıklarını ifade etmek 
ve kendilerini diğer gruplardan ayırmak için kimliklerini vurgulama ve güçlendirme 
gereğini hissetmişlerdir. Kırgızistan’da görüşülen bir Ahıska Türkü öğretim üyesi, 
Türklük konusundaki görüşlerini şu şekilde ifade etmişti:

Bir vakit bizlere Mesket dediler. Ben kendime ne Ahıska Türkü’nü 
yakıştırabiliyorum ne de Mesket Türkü’nü. Düz düzüne Türk de, yeter. 
Bizim milletten bazıları Azeri yazılı, bizim pasaportlarımızda Türk 
yazmalı. Türkiye’den gelenler bize Ahıska Türkü diyorlar. Kırgızlara 
da Kırgız Türkleri. Ben bu sözleri beğenmiyorum. Burada evvelden 
derlerdi ki, onlar Türk gruplarıdır. Çok sözlerin kökleri birdir ama 
Kırgız Kırgızdır, Özbek de Özbek. Şimdi bir politika var, tüm bu 
milletlerin sonuna Türk getiriyorlar, bunları arkadaş ediyorlar, yani 
Ahıska Türkü de bir, Kırgız Türkü de. Bu benim biraz zoruma gidiyor.46

Ahıska Türkleri, farklı dine mensup gruplarla ilişkilerini sınırlı tutarken, 
aynı dine mensup, ancak farklı kültürel özelliklere sahip Orta Asya halklarıyla 
da çok yakın ilişkiler kurmamışlardır.47 Bu durum, kendini en çok evliliklerde 
göstermektedir. Ahıska Türklerinde grup dışı evlilik, Müslüman gruplarla bile 
son derece sınırlı kalmaktadır (Aydıngün, 2002c: 26). Yapılan mülakatlarda 
Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğu grup içi evlilikten yana olduklarını 
ifade etmişlerdir. Karışık evliliklerin olduğunu belirtenler çoğunlukla başka 
milletten kız alınabildiğini, ancak kız verilmediğini belirtmişlerdir. 

45 ‘Milliyet’ kavramı (Rus. natsional’nost) Sovyetler Birliği’nde Batı yazınındaki ‘etnisite’ye karşılık gelir; hiçbir 
şekilde devletle bir bağa, yani vatandaşlık bağına referans vermez (Aydıngün ve Balım, 2012: 11).

46 Mülakat, Bişkek (Kırgızistan), Ağustos 1997.
47 Ahıska Türkleri, kendileri gibi sürülen Kırım Tatarları, Çeçenler, vb. grupları, Orta Asya halklarına 

göre, kendilerine daha yakın hissetmelerine karşın onlarla evlenmeyi düşünmemişlerdir. Bu da Ahıs-
ka Türklerinin etnik kimliklerini dinsel kimlikten önde tuttuklarını göstermektedir. Ahıska Türkleri, 
Müslüman olsun ya da olmasın, diğer etnik gruplarla ilişkilerini kamusal alanla sınırlı tutmuş, özel 
alana aile ve grup içi ilişkiler egemen olmuştur (Aydıngün, 2002c: 26).
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Vatana Dönüş Mücadelesi

1956 yılında ‘özel yerleşim’ politikasının sona ermesine karşın Ahıska 
Türklerinin bir milliyet olarak Sovyet rejimince resmen tanınmaması 
durumu devam etmiştir. Ahıska Türklerinin bir milliyet olarak resmen 
tanınmaması, onları çeşitli kotalardan yararlanmaktan alıkoymuş; buna bağlı 
olarak da eğitimde, iş piyasasında ve ekonomik kaynaklardan yararlanmada 
ayrımcılıklarla karşılaşmalarına neden olmuştur (Aydıngün, 2002c: 25).

İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında yurtlarından sürülen halklara 
28 Nisan 1956’da hakları iade edilerek yurtlarına dönmelerine izin verilmiş, 
ancak bu hak Ahıska Türklerine verilmemiştir. ‘Özel yerleşim’in sona 
ermesinden sonra, kendi topraklarına dönmek isteyen Ahıska Türklerinin 
talepleri Sovyet hükümeti tarafından kabul edilmemiş, birçok sürgün 
halkının tersine sürgün edildikleri yerlerde yaşamaya devam etmek zorunda 
bırakılmışlardır.48

1956 yılı sonrasında, yaşadıkları Orta Asya cumhuriyetlerindeki yeni 
yaşamlarına, yeni toplumsal ve siyasal düzene alışmaya başlayan Ahıska 
Türkleri; haklarının tanınması, mallarının iadesi, hepsinden de önemlisi ana 
vatanları Gürcistan’daki köylerine dönüş için bir kampanya başlatmışlar ve bu 
amaçla örgütlenmeye başlamışlardır. Ahıska Türklerinin başlattığı kampanya, 
sonraları Ahıska Türkleri Millî Hareketi adıyla anılır olmuştur. Ancak, Sovyet 
rejimi koşullarında bu tür örgütlenmelerin sıkı denetim altında olduğu, 
KGB’nin bu tür örgütlenmelerin liderlerine önemli bir baskı uyguladığı 
gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu baskılar, Sovyet döneminde Kazakistan’da 
ve Kırgızistan’da örgütlenme faaliyetleri içinde yer almış Ahıska Türkleriyle 
yapılan mülakatlarda açıkça dile getirilmiştir. Örgütlenme faaliyetleri içinde 
olanların tehdit edildiği, özellikle aile üyelerine yönelik tehditlerin söz konusu 
olduğu bazı Ahıska Türkleri tarafından belirtilmiş, hatta Kazakistan’da 
bir Ahıska Türkü, bu nedenle örgütlenme faaliyetleri içinde yer almaktan 
vazgeçtiğini ifade etmiştir.

Vatana dönüş hareketinin ilk toplantısı Mart 1956’da Özbekistan’da 
yapılmış; bu toplantıda Sovyet yetkilileriyle görüşmeleri için Moskova’ya 

48 1956 yılındaki Yirminci Kongre’de yaptığı konuşmada Kruçev, Kuzey Kafkas halklarının - Balkar, Çe-
çen, İnguş, Kalmuk ve Karaçay - kendi topraklarına dönebileceklerini ifade etmiş, ancak Ahıska Türk-
lerini, Almanları ve Kırım Tatarlarını, hakları iade edilecek halklar arasında saymamıştır (Aydıngün ve 
Aydıngün, 2004: 17).
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bir heyet gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 1957 yılında Ahıska Türk liderleri 
Moskova’ya giderek sürüldükleri köylerine geri dönme taleplerini Sovyet 
makamlarına resmî olarak iletmişlerdir. Ancak, Sovyet makamlarının yanıtı 
olumsuz olmuş, 1930’lu yıllarda devlet tarafından Sovyetler Birliği’ndeki 
Türk varlığını reddeden ve buna bağlı olarak Ahıska Türklerini ‘Azeri’ olarak 
tanımlayan politikanın bir sonucu olarak onlara ‘Azeri’ oldukları ve arzu 
etmeleri hâlinde Azerbaycan’a gidebilecekleri söylenmiştir. 1957 yılında 
Yüksek Sovyet’in yayımladığı kararnamede Ahıska Türkleri Azeri olarak 
tanımlanmış ve onlara yönelik tüm kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edilmiştir. 
Ancak, bu ifadeyle çelişen bir şekilde, Ahıska Türklerinin - onların ifadesiyle 
Azerilerin - Gürcistan’a yerleştirilmelerinin mümkün olmadığı, bu nedenle 
Azerbaycan’a göç edebilecekleri bildirilmiştir (Baratashvili, 1998: 14). Bu 
gelişme üzerine Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti başkanı İmam 
Mustafayev, Ahıska Türklerini Azerbaycan’a yerleşmeye davet etmiştir. 1958 
yılında yaklaşık 25 bin Ahıska Türkü, ana vatana yakın olmak ve günün birinde 
ana vatana dönme umuduyla, Sovyet coğrafyasında kendilerine kültürel, etnik 
ve dinî açıdan en yakın ülke olduğunu düşündükleri Azerbaycan’a, özellikle 
de Saatlı ve Sabirabad rayonlarına göç etmişlerdir. Azerbaycan makamları 
1950’lerin sonundan itibaren Ahıska Türklerinin göçüne olanak tanımış 
ve gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Bu dönemde Kabardin-Balkar Özerk 
Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kafkasya’nın çeşitli bölgelerine göç eden Ahıska 
Türkleri de olmuştur (Yunusov, 2000: 31; Trier vd, 2011: 19).49

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1959’da yapılan nüfus sayımında 35 bin 
Ahıska Türkü ilk kez kendilerini Türk olarak kaydettirmişlerdir. Bunların 21 
bini Özbekistan’da, 10 bini Kazakistan’da, kalan 4 bini de Rusya, Azerbaycan 
ve Kırgızistan’da sayılmışlardır. Geri kalanlar ise Azeri, Özbek, Kazak ya da 
Kırgız olarak kayıtlara geçmiştir (Yunusov, 2000: 31).

Azerbaycan’a yerleşen Ahıska Türklerinin arasında zamanla önemli bir 
anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Grubun önde gelenlerinden Latifşah Barataşvili, 
kendilerinin ‘Mesh’ ya da Müslüman Gürcü olduklarını kabul etmeleri ve 
Gürcistan’a bu kimlikle dönmeleri gerektiği görüşünü öne sürmüş; buna karşılık 

49 Kuzey Kafkasya’ya göç eden Ahıska Türklerinin bir kısmı hâlen bu bölgede yaşamlarına devam etmek-
tedirler. Rusya’da - Krasnodar ve Rostov - ve Amerika Birleşik Devletleri’nde - Indiana ve Ohio - görü-
şülen Ahıska Türklerinin bazıları, Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde akraba veya tanıdıkları olduğunu 
ifade etmişlerdir.
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Mevlüt Bayrakdarov ise kendilerinin Türk olduğunu, Azerbaycan’da herhangi 
bir ayrımcılıkla karşılaşmadıklarını, bu nedenle Azerbaycan’da kalmaları 
gerektiği görüşünü savunmuştur. Bayrakdarov, Gürcistan hükümetinin Ahıska 
Türklerini geri kabul etmek istemediğini ileri sürmüş, hükümetin Başkanı   
V. Papaşvili’nin 26 Ocak 1957 tarihindeki resmî yazısının kendilerinin  geri 
dönüşüne açıkça karşı çıktığını ortaya koyduğunu belirtmiştir (Yunusov, 
2000: 32). Birbiriyle rekabet eden bu iki görüş, 1960’ların başlarında Ahıska 
Türkleri arasında Türk ve Gürcü bloklarını oluşturmuş, ancak kısa bir süre 
sonra, kendilerinin Türk olduğunu savunan blokun diğerine oranla daha fazla 
taraftar topladığı ve yaygınlaştığı görülmüştür.

1960’lı yıllarda Ahıska Türkleri örgütlenmesi daha sonraki yıllarda 
Vatan Cemiyeti adını alan hareketi oluşturmuş ve Geçici Düzenleme Komitesi 
kurulmuştur (Sheehy ve Nahaylo, 1980; Panesh ve Ermolov, 1994: 592-
593). Başkanlığına Enver Odabaşev’in getirildiği bu hareketin aslında iki 
temel hedefi vardı: Bunlardan birincisi, Ahıska Türklerinin 1944 sürgünü 
sonucunda yaşadıkları haksızlıkların resmî olarak kabul edilmesi, ikincisi de 
sürülen Ahıska Türklerinin kendi köylerine geri dönmelerinin sağlanmasıydı.

1962-1989 yılları arasında on kongre düzenleyen Ahıska Türk Millî 
Hareketi, Gürcistan’a geri dönebilmek için çeşitli stratejiler geliştirmiş, ancak 
bu konudaki tıkanıklık aşılamamıştır. Millî Hareket’in içinde ortaya çıkan ve 
daha Gürcü taraftarı olan görüş Ahıska Türklerinin çoğu tarafından kabul 
görmemişse de, harekette bir parçalanmaya neden olmuş ve Ahıska Türklerinin 
Gürcü oldukları görüşünü savunan Gürcistan’a da bir anlamda destek olmuştur 
(Panesh ve Ermolov, 1994: 592, 595). Öte yandan, Ahıska Türk hareketinin 
liderlerinin verdiği önemli bir mücadele de kendi köylerine Gürcistan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’nin arzu ettiği gibi ‘Müslümanlaştırılmış Gürcüler’ 
olarak değil, ‘Türk’ olarak dönmek olmuştur (Zeyrek, 1995: 68; Yunusov, 
2000: 32; Baydar-Aydıngün, 2001: 65-78). 

1957-1967 yılları arasında hareketin önde gelen aktivistleri, haklarının 
iadesi için Moskova’ya 3.500 civarında dilekçe/öneri/proje göndermişlerdir. 
Hareketin bu canlılığı ve dinamikliği kısa sürede Moskova’nın dikkatini 
çekmiş, hareket Moskova tarafından yakından izlenmeye başlanmıştır. Ahıska 
Türkleri ikinci kongrelerini 1968’de Taşkent yakınlarındaki Yangiyul’da 
toplamış, ancak kongre sonunda, aralarında Enver Odabaşev de olmak üzere, 
önde gelen birçok Ahıska Türkü tutuklanmıştır (Zeyrek, 1995: 68).



• Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler •

 54 

Yunus Zeyrek’in (1995: 68) kitabında yer verdiği, Enver Odabaşev’e ait 
olduğu dile getirilen sözler, Ahıska Türk Cemaatinin görüşlerini açıkça gözler 
önüne sermektedir:

Gürcü ileri gelenleri bize bir teklifte bulundular: “Biz Meshleriz, 
Müslüman Gürcüleriz derseniz, size vatanınıza dönme imkânı verilir.” 
Biz de kabul ettik. Ama halkımız arasında bu düşünce kabul görmedi.

Ahıska Türkleri Nisan 1968’de Tiflis’te yaklaşık yedi bin kişinin katıldığı 
bir gösteri düzenlemişler, bu toplantıda ana vatanlarına dönmek istediklerini 
bir kez daha ilan etmişlerdir (Avşar ve Tunçalp, 1994: 30). Bu gösteriden iki 
ay sonra, Haziran 1968’de, Yüksek Sovyet Prezidyumu, 28 Nisan 1956’daki 
kanunun 2. Maddesiyle ilgili bir karar almış, Yüksek Sovyet’in aldığı bu 
kararda sürgün resmen tanınmıştır. Kararda, başta Ahıska Türkleri olmak 
üzere, sürgün edilen topluluklar üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmış, her Sovyet 
vatandaşının sahip olduğu haklar onlara da tanınmıştır. Ancak, bu karar kendi 
içinde çelişkiler barındırmakta, bir yandan Ahıska Türklerinin tüm diğer 
Sovyet halkları ile aynı haklara sahip olduklarını ifade ederken, diğer yandan 
Gürcistan’daki köylerine dönme hakkı verilmemekte ve Orta Asya’da yaşamaya 
devam etmeleri gerektiği ifade edilmektedir (Conquest, 1967: 188-189). Bu 
karar Sovyet yönetiminin gerçek tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur. 
Gürcistan’daki köylerine dönüş hakkı vermeyen bu karara karşın, Ahıska 
Türkleri 1960’lı yılların başından itibaren köylerine dönebilmek için sayısız 
kez başvuru yapmışlar, ancak bu başvuruları Gürcistan yetkilileri tarafından 
geri çevrilmiştir.50 1989’a kadar Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğu Orta 
Asya’da kalırken, azımsanmayacak sayıdaki Ahıska Türkü de, başta Kuzey 
Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabardin-Balkar ve Azerbaycan olmak üzere, 
Sovyetler Birliği’nin değişik bölgelerine göç etmişlerdir (Trier vd, 2011: 19). 
Azerbaycan yetkilileri 1950’lerin sonundan itibaren gelen Ahıska Türklerine 
oldukça yakın davranmış, onların her türlü gereksinimlerini karşılamaya 
çalışmışlardır (Baydar-Aydıngün, 2001: 74).

Her ne kadar, muğlak da olsa, Haziran 1968’de Yüksek Sovyet’in aldığı 
bu karar, Ahıska Türklerinin ilk resmî tanınması olarak kabul edilebilir. Bu 
kararın yayımlanması sayesinde dış dünya Ahıska Türklerinin sürgününden 

50 Bazı aileler 1960’ların başlarında Gürcistan’ın batısında yerleşmişler, ancak kısa bir süre sonra yerleş-
tikleri yerlerden çıkarılmışlardır. 1969’da yaklaşık 250 aile Gürcistan’ın Gali bölgesinde, 1977’de 9 aile 
Batı Gürcistan’da Nasakirali bölgesine yerleşmişlerdir. Gürcistan’ın değişik yerlerinde sembolik de olsa 
az sayıda Ahıska Türkü’nün yerleşmesine karşın Ahıska’ya dönme talepleri hiçbir zaman gerçekleşme-
miştir (Trier vd., 2011: 26).
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haberdar olmuştur. Bu ve benzeri politikaların sonucunda Ahıska Türkleri, 
başta Kırım Tatarları olmak üzere, diğer sürgün grupların millî hareketleriyle 
yakın ilişki içine girmeye ve onlardan öğrendikleri yöntemleri, taleplerini daha 
iyi ifade edebilmeleri için uygulamaya başlamışlardır. Kırım Tatarlarının toplu 
dilekçe verme yöntemlerini izleyerek; Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, 
SSCB Komünist Partisi Birinci Sekreteri Leonid Brejnev’e, dönemin Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Ferit Melen’e dilekçe göndermişlerdir (Baydar-
Aydıngün, 2001: 76, 278-280).

Ahıska Türkleri, 1970’lerin başlarında, vatana dönme isteklerini sürekli 
reddeden Sovyet yönetiminin ilgisiz ve kayıtsız tutumuna karşı yeni bir protesto 
çeşidine başvurmuşlardır. 2 Mayıs 1970’te Muhlis Niyazov, İslam Kerimov, T. 
İlyasov, Enver Odabaşev gibi liderler, Moskova’daki Türkiye Büyükelçiliğine 
giderek Türklüklerinin altını çizen ve Sovyet yönetiminden taleplerini içeren 
“Biz Türk’üz” adlı bir manifesto ilan etmişlerdir. Bu manifestoda; kendilerini 
sürgün edenlerin cezalandırılmasını, sürgünün neden olduğu zararların 
giderilmesini, kendilerine özerk bir bölgenin verilmesini, eğer bunlar 
gerçekleştirilmeyecekse toplu olarak Türkiye’ye göç etmek istediklerini dile 
getirmişlerdir. Moskova’nın 1970’lerin başından itibaren Ahıska Türkleri 
Millî Hareketi’ni iyice kıskaca almaya başlamasıyla birlikte hareketin lideri 
konumundaki Enver Odabaşev, Ağustos 1971’de tekrar tutuklanmış ve iki 
yıl hapse mahkûm edilmiştir. Hapisteyken Sovyet hükümeti hakkında yanlış 
bilgi yaymaktan bir kez daha ceza alan Odabaşev ancak 1974 yılında serbest 
bırakılmıştır.51

26 Ekim 1972’de SSCB Komünist Partisi liderleri gizli olarak Türkler, 
Almanlar ve Kırım Tatarları üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldıran bir karar 
almıştır. Bu karara göre, adı geçen sürgün halklarının, SSCB dâhilinde, ana 
vatanları hariç, istedikleri yerde yerleşmelerine izin verilmiştir. Diğer taraftan, 
Ahıska Türklerinin yaşamakta oldukları cumhuriyetlerin liderlerine de Ahıska 
Türklerini oralarda mümkün olduğunca tutmaları için yetki verilmiştir. KGB 
ve SSCB İçişleri Bakanlığı,  zaten sürülen halkların daha önce yaşadıkları 
topraklara topluca dönmeleri durumunda, ülke içinde etnik çekişmeler 
yaratan millî hareketlere karşı tedbirlerini almışlardır. Sovyet hükümeti, 
9 Ocak 1974’te, Ahıska Türklerinin resmî olarak SSCB içinde herhangi bir 

51 1970’lerden 1980’lerin sonuna dek, Ahıska Türklerinin başarısızlıkla biten tüm girişimlerine Gürcü 
muhalifleri ve entelektüelleri destek vermiş, vatanlarına dönüş hakkını açıkça savunmuşlardır (Trier 
vd., 2011: 23).
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yerde yaşama hakları olduğuna ilişkin özel bir karar almıştır. Bu kararla 
yönetim, Ahıska Türklerine ana vatanlarına dönüşleri için âdeta resmî bir 
onay vermiştir.52 Bu kararın uygulamasında yönetim çeşitli gerekçelerle 
engeller çıkarmıştır. Çıkarılan engellerin de ötesinde, Sovyet hükümetinin, 
sosyo-ekonomik sorunlar yüzünden büyük bir grubun gereksinimlerini 
karşılayabilecek ekonomik kaynağı bulunmadığı ve ayrıca bölgenin demografik 
bileşimindeki bir değişmenin toplumsal çatışmalara neden olmasından da 
korktuğu gündeme getiriliyordu. Bunların yanı sıra Gürcistan hükümeti 
gayriresmî olarak Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönmelerini bazı 
şartlara bağlamıştı. Hükümet, Ahıska Türklerinin kendilerini Gürcü kabul 
etmeleri ve soyadlarını değiştirmeleri konusunda ısrar ediyordu. Gürcistan 
hükümeti Ahıska Türklerinin gerçekte Türk olmadıkları, Türk ve İslam 
etkisinde Gürcüler olduğu propagandasını yapıyordu. Bu propagandanın 
etkisinde kalan bazı Ahıska Türkleri, Gürcistan’a dönebilmek için kendilerine 
‘Mesketyalı Müslümanlar’ ya da ‘Müslüman Gürcüler’ denilmesini kabullendi. 
1970’lerin başlarında kendilerinin Gürcü Müslüman olduğunu savunan blok 
daha aktif hâle geldi ve taraftarlarının sayısı gittikçe artmaya başladı. Sonuç 
olarak topluluk içinde yeni bir çatışma ortaya çıktı. 1974’te Azerbaycan’daki 
yerel millî hareket üç gruba ayrıldı: Başını Gazi Müftiyev ve Halid Taştanov’un 
çektiği kalabalık grup, Gürcistan’a Türk kimliğiyle dönmeyi; Enver Odabaşev’in 
öncülüğünü yaptığı ikinci grup Türkiye’ye göç etmeyi; üçüncü grup da 
Müslüman Gürcülüğü kabul ederek Gürcistan’a dönmeyi savunuyordu. 
Üçüncü grubun liderliğini, soyadını Gozalaşvili olarak değiştiren Halil Umarov 
yapıyordu (Yunusov, 2000: 32-33).

Ahıska Türkleri, sekizinci kongrelerini 18 Haziran 1976’da Kabardin-
Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Yerokko köyünde 
toplamışlardır. Bu kongre, Ahıska Türkleri Millî Hareketi’nin iki fraksiyona 
bölünmesiyle sonuçlanmıştır. Bir taraf, vatana dönebilmek için taktiksel olarak 
kendilerinin Gürcü olduklarını ve soyadlarını değiştirmeyi kabul etmeyi, diğer 
taraf ise taktiksel olarak bile olsa Türk kimliğinden asla taviz verilmemesi 
gerektiği görüşünü savunmuştur. Sonunda kongre, Türk kökeninden asla 
vazgeçmeksizin vatana dönebilmek için her türlü mücadelenin sürdürülmesi 
kararını almıştır (Baydar-Aydıngün, 2001: 75). Ancak, kongrenin bu kararı 

52 Vatan Cemiyeti Başkanı Yusuf Serverov, 1968 ile 1987 arasında Yüksek Sovyet Prezidyumu’nun, Ahıs-
ka Türklerinin Gürcistan’a dönüşünü garanti eden en az yedi karar aldığını, ancak Gürcistan yönetimi-
nin bu kararları sürekli reddettiğini ve uygulamadığını iddia etmiştir (Baydar-Aydıngün, 2001: 76-77).
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hareketin ikiye bölünmesi şeklinde yorumlanabilir (Panesh ve Ermolov, 1994: 
594-595, 604). Bu yorumun doğruluğunu günümüzdeki gelişmeler de teyit 
etmektedir. Çünkü sayıları az da olsa Ahıska Türklerinin bir kısmı, Türklükten 
vazgeçmek pahasına Gürcistan’a geri dönmüştür. 

Kongrenin kararına karşın bir grup Ahıska Türkü, yapılacak en iyi şeyin, 
Gürcü kökenini kabul etmek ve Gürcistan’a Gürcü olarak gitmek olduğunu 
düşünmüştür. Hatta Türk kökeninden ödün vermek istemeyenlerin bile bir 
bölümü, bunun, içinde bulunulan koşullar altında en iyi şey olacağını kabul 
etmişlerdir. Kongrede, ayrıca, Sovyet yönetimine iletilmek üzere, vatana 
dönüş için çok fazla maddi destek gerektirmeyen bir plan hazırlanmıştır. Bu 
plana göre, yeni konutların yapımını Ahıska Türklerinin kendileri üstlenecek 
ve herhangi bir tazminat istenmeyecekti (Yunusov, 2000: 34).

Azerbaycan’daki bu tartışmalar Orta Asya cumhuriyetlerinde yaşayan 
Ahıska Türklerine sınırlı ölçüde yansımış, bu tartışmalar çerçevesinde 
Azerbaycan’da ortaya çıkan bölünmüşlük Orta Asya’daki Ahıska Türkleri 
arasında söz konusu olmamıştır. Bu durumun, aslında günümüze de 
yansıdığını kolaylıkla ifade edebiliriz. Yapılan araştırmalar, Gürcistan’a dönüş 
fikrinin, özellikle Azerbaycan’da yaşamakta olan Ahıska Türkleri arasında 
yaygın olduğunu, Orta Asya cumhuriyetlerinde yaşayanların ise Gürcistan’a 
geri dönüş konusuna çok sıcak bakmadıklarını göstermektedir.

Gorbaçov’un 1985’te Komünist Partisi Birinci Sekreteri olması ve 
uygulamaya koyduğu ‘yeniden yapılanma’ (Rus. perestroyka) politikası Ahıska 
Türkleri arasında yeni bir hareketlenmeye yol açmıştır. Umutlanan Ahıska 
Türkleri, haklarının iade edileceğini ve Gürcistan’ın ağır şartlarını kabul 
etmeksizin vatana dönmelerine izin verileceğini düşünmeye başlamışlardır. 
Ahıska Türkleri, 12 Nisan 1987’de Kabardin-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’nin Nartan köyünde bir toplantı yapmışlar ve Yusuf Serverov 
liderliğinde Dönüş adında geçici bir organizasyon komitesi kurmuşlardır. 8 
Aralık 1987’de Gürcistan hükümeti 600 sayılı yeni bir karar hazırlamıştır. Bu 
karara göre, 1987-1988 yılları arasında, kendilerini Gürcü olarak ifade eden 
100 aile Ahıska bölgesine, yine kendilerinin Gürcü olduğunu beyan eden 
200 aile de Gürcistan’ın orta bölgelerine yerleştirileceklerdi. Fakat her zaman 
olduğu gibi bu karar da kâğıt üzerinde kalmış ve uygulanmamıştır. Yalnızca 
taktik gereği 60 aile, 5 veya 6 ailelik gruplara bölünerek Gürcistan’ın her 
tarafına dağıtılmışlardır. Ahıska Türklerinin birlikte yaşamalarına ve bir güç 
oluşturmalarına izin verilmek istenmemekteydi. Nihayet, 6 Haziran 1988’de 
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Gürcistan hükümeti, 293 sayılı başka bir yasayla Türklerin Ahıska bölgesine 
göç etmelerine son vermiştir (Yunusov, 2000: 34).

Gürcistan’ın Ahıska bölgesine göçü sona erdirme kararının Ahıska 
Türk toplumu üzerinde büyük etkisi olmuştur. Ahıska Türkleri Moskova’ya 
başvurarak Gürcistan’ın bu kararının gözden geçirilmesinin sağlanmasını 
talep etmişlerdir. Gürcistan, Moskova’nın baskısıyla, Ahıska Türkleri 
heyetiyle, Ahıska Türklerinin köylerine dönüşün nasıl organize edilebileceğini 
görüşmeyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Dönüşün nasıl olacağını belirlemek 
için özel bir komisyon kurulmuştur. 1944’ten beri ilk kez, 28-31 Mayıs 
1988 tarihlerinde, Yusuf Serverov başkanlığında 12 kişiden oluşan Türk 
heyeti; Ahılkelek’te 24, Adıgön’de 53 ve Aspinza’da 13 olmak üzere toplam 
90 köyü resmî olarak ziyaret etme fırsatını bulmuştur. 20 Haziran 1988’de, 
Moskova’ya sunulan resmî bir yazıda, 1982’den 15 Haziran 1988’e kadar 380 
ailenin (1.972 kişi) Gürcistan’a geldiği, buna karşılık 218 ailenin (1.132 kişi) 
Gürcistan’ı terk ettiği belirtilmiştir. Bu yazıya göre, 15 Haziran 1988’de, 162 
Ahıska Türkü aile (840 kişi) Gürcistan’da yaşamaktaydı (Yunusov, 2000: 34).

Gorbaçov iktidarıyla birlikte tekrar canlanan çabalar sonucunda, 
1988’de, bu kez Moskova’da bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun 
kurulma amacı, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüş seçeneklerini 
incelemekti. Ahıska Türklerinin sürgün edildiği bazı bölgeleri ziyaret eden 
komisyon üyeleri, Ahıska’daki 220 köyden 88’inin boş olduğunu, buraların 
tekrar iskân edilebilir yerler olduğunu belirlemiştir. Komisyon, ayrıca, tarım 
arazilerinin %70’inin ekili olmadığını, bunun da tarım için zararlı olduğunu 
saptamıştır. 1944 yılına kıyasla bölgenin nüfusunun 59 bin azaldığını ortaya 
çıkaran komisyon, Gürcistan’ın verdiği nüfus ve coğrafya bilgilerinin doğru 
olmadığı kararına varmıştır (Yunusov, 2000: 35).

Ahıska Türklerinin dokuzuncu kongresi, Kabardin-Balkar Özerk Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’nin Psikod köyünde yapılmış ve toplantıya 276 delege 
katılmıştır. Bu kongre de çekişmeli geçmiş, ana vatana dönebilmek için en 
iyi yolun kendilerini Gürcü olarak tanımlamak olduğunda ısrar eden grup 
diğer katılımcıları ikna etmeye çalışmıştır. Sert tartışmalardan sonra çoğunluk 
bu fikri reddetmiş; kendilerinin Türk olduğunu, bu nedenle de ana vatana 
Türk olarak dönmeleri gerektiğini kararlaştırmıştır. Katılımcıların çoğunluğu 
bunun en iyi yol olduğuna karar vererek bu toplantıyı Birleşme Kongresi diye 
adlandırmışlardır (Yunusov, 2000: 35).
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Onuncu kongre, Fergana olaylarından sonra, 1989’da, Azerbaycan’ın 
Saatlı rayonunda yapılmıştır. Bu kongrede Millî Hareket, daha sert tutumların 
takınılması kararını almış, taleplerinin karşılanmaması durumunda Türkiye’ye 
göç etmeleri gerektiğini ilan etmiştir (Panesh ve Ermolov, 1994: 594-595, 
604). Türkiye’ye göç etme kararının alınmasının somut gerekçeleri vardır. 
1970’lerden 1980’in sonuna dek geçen yirmi yılın sonunda temel taleplerinin 
karşılanacağı umudunun zayıflaması, Ahıska Türklerini Türkiye’ye göç etme 
hakkı elde etme mücadelesine yöneltmiştir. Türkiye’ye göç etme fikri, hızla 
asimilasyona uğrayıp yok olmamak için tercih edilebilecek en iyi yol hâline 
gelmiştir.

Coğrafi dağılmışlık, etnik çatışmalar ve KGB’nin Ahıska Türkleri 
liderlerinin her türlü faaliyetini sıkı sıkıya izlemesi sonucunda Ahıska Türkleri 
Millî Hareketi zaman içinde parçalanmıştır. Bu parçalanmışlığın kaynağında, 
aslında, Vatan Cemiyeti’nin liderleri Odabaşev ve Serverov’un aralarındaki 
anlaşmazlık yatmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, Odabaşev Türkiye’ye 
göç edilmesi taraftarıyken, Serverov Gürcistan’a dönülmesi gerektiğini 
savunmuştur. Sovyetler Birliği dağılıncaya dek baskın olan görüş, ana vatana 
dönülmesi gerektiği görüşüydü. 1988’de Kabardin-Balkar Özerk Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’nde yapılan kongrede, Gürcistan’a dönüş izninin elde 
edilmesi ve dönüşün Türk kimliğiyle birlikte kabul ettirilmesi gerektiği görüşü 
ağır basmaktaydı (Khazanov, 1992: 6-9).

Vatan Cemiyeti 1980’lerin sonuna dek, Ahıska Türklerinin vatana 
dönüş hareketinin tek örgütüydü. Gorbaçov’un iktidara gelmesi, ardından 
Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Rusya ve Ukrayna’da değişik adlarla birçok dernek kurulmuştur. Bu 
derneklerin farklı perspektifleri olmasına karşın büyük çoğunluğu, Yusuf 
Serverov’un temsil ettiği Gürcistan’a dönme fikrine karşı çıkmışlardır. Sonuç 
olarak, Vatan Cemiyeti’nin, özellikle Kazakistan ve Kırgızistan’daki Ahıska 
Türkleri arasında itibarı giderek azalmıştır. Örgütlenme ve Millî Hareket 
konusunda iki noktanın altı çizilebilir: Birincisi, Vatan Cemiyeti, Sovyetler 
Birliği döneminde ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra da, grubun 
tamamını vatana döndürmek yanlış fikrinde ısrar etmiştir. İkincisi, Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan onlarca derneğin çeşitliliğine ve 
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farklı yönelimlerine karşın derneklerle grup arasında iletişim yoksunluğu/
kopukluğu hâlâ sürmektedir.53

1989 Fergana Olayları ve Yeni Bir Sürgün54

1980’lerin sonlarında Özbekistan, Ahıska Türklerinin vatana dönüş 
mücadelesinin en aktif, dinamik ve canlı merkezlerinden biri olmuştur. 
Bunun en temel nedeni, Ocak 1989’da yapılan nüfus sayımıdır. SSCB nüfus 
sayımına göre Özbekistan’da yaklaşık 106 bin (SSCB’deki Ahıska Türklerinin 
%51’i) Ahıska Türkü yaşamaktaydı.

Nedenleri hakkında hâlâ birçok spekülasyonun yapıldığı Fergana olayları, 
1989 yılında Mayıs ayının sonlarında patlak vermiştir. Uydurma haberlerin 
etkisiyle Fergana’da bazı Özbek gruplar Ahıska Türklerine yönelik saldırılarda 
bulunmaya başlamışlardır. 23-25 Mayıs tarihleri arasında çatışmalar daha da 
alevlenmiştir. Milisler başlangıçta durumu kontrol altına almayı başarsalar da 
3 Haziran sabahı aynı anda Fergana, Margilan ve diğer yerlerde örgütlü 200-
500 kişilik Özbek grupları Ahıska Türklerine saldırmışlardır.

Milisler durumu kontrol altına almak için iç güvenlik güçleriyle birlikte 
müdahalede bulunmuş, ancak bu güçler ateşli silah kullanamadıkları için 
olayları kontrol altında tutmayı başaramamışlardır. 6 Haziran’da durumu 
kontrol altına almak isteyen yaklaşık 10 bin kişilik ordu güçleri farklı 
noktalardan olaylara müdahale etmeye başlamış, ilk aşamada Ahıska Türklerini 
çatışma bölgelerinden uzaklaştırarak can güvenliklerini sağlamaya çalışmıştır. 
Askerî poligonda koruma altına alınan yaklaşık 14 bin Ahıska Türkü, 
devlet tarafından kısa süre içinde Fergana bölgesinden tahliye edilmiştir. 
Resmî verilere göre çatışmalarda 66’sı Ahıska Türkü 116 kişi ölmüş, 2 bin 
civarında insan da yaralanmıştır. Gayriresmî rakamlar daha yüksektir. Ahıska 
Türklerine göre 300’den fazla insan yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, evler ve 

53 Bu kopukluğu gidermek, derneklerin her birinin farklı yönelimlerinden kaynaklanan karmaşaya son 
vermek, uluslararası kamuoyunda etkili olabilmek ve birlik ve beraberlik görüntüsü verebilmek için 
Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’daki 85 derneğin bir araya gelmesiyle 24 
Mayıs 2010’da, merkezi Ankara olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği – DATÜB - kurulmuştur. DATÜB, 
uluslararası platformlarda Ahıska Türklerini temsil etmektedir. DATÜB; Avrupa Konseyi, Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası kurumlarda Ahıska 
Türklerinin vatana dönüşü konusunda girişimlerde bulunmaktadır.

54 Fergana olayları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bk. (Avşar ve Tunçalp, 1994: 26-29); (Zeyrek, 1995: 
85-92); (Avşar, 1997: 1624-1625); (Ray, 2000: 393-395); (Baydar-Aydıngün, 2001: 79-84); (Tomlin-
son, 2002: 49-57); (Agara, 2004: 29-33); (Mirkhanova, 2006: 37-39); (İzzetgil, 2012a: 6-7).
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otomobiller yağmalanıp yakılmış, insanlar kaçırılmıştır. Ahıska Türkleri bir 
nevi Özbekistan’ı terk etmeye zorlanmışlardır.

O dönemde Fergana’da yaşayan Özbekistan doğumlu bir Ahıska Türkü, 
mülakat sırasında annesinden dinlediği 1944 sürgünüyle 1989’da yaşadıkları 
arasında bir paralellik kurmuştur:

Anam hep anlatırdı bize sürgünü, hikâye gibi geliyordu bize anlattığı 
zaman ama 1989’da kendimiz de yaşadık benzer olayları. Anam 
derdi ki, onları bir günün içinde sürgün etmişler Orta Asya’ya. Biz 
de aynı şekilde, birkaç günün içinde her şeyimizi arkada bırakarak 
Özbekistan’dan sürüldük.55

Bir diğer Ahıska Türkü ise Fergana’da yaşadıklarını şu kelimelerle ifade 
etmiştir:

Fergana’da yüzden fazla insanımız öldü, birçok insanımız tanınmaz 
hâlde yakıldı. Sonra bizi poligon’da topladılar. Orada günlerce 
kaldık. Sonra bizi uçakla Rusya’nın kara topraklı yerlerine, Voronej, 
Belgorod, Orel oblastlarına dağıttılar. Her bir köye üç, beş aile. Hâlâ 
oralarda yaşıyor halkımızın bir kısmı. Ben şahsen Rusya’da bir hafta 
kaldım. Sonra çoluğumu çocuğumu yığıştırıp Azerbaycan’a göç ettim. 
Azerbaycan’da dokuz sene kaldım. 1997’de kalkıp turist gibi Türkiye’ye 
geldim.56

Ahıska Türklerinin tahliyesinden sonra Fergana’da durum kısa bir süre 
sakinleşmiş görünse de 1990 yılının Şubat ve Mart aylarında, ülkenin değişik 
yörelerinde çatışmalar tekrar başlamıştır. Bu olaylar Fergana dışındaki Ahıska 
Türklerinin de göçünü teşvik etmiştir. Her ne kadar, kendi tercihleriyle göç 
edenler olduysa da, Ahıska Türklerinin Özbekistan’dan göçü gerçekte yeni 
bir sürgündür. Sonuç olarak, Özbekistan’ın başka bölgelerinde yaşayan 
Ahıska Türkleri de kendi olanaklarıyla Azerbaycan’a, diğer Orta Asya 
cumhuriyetlerine, Rusya’nın Krasnodar vilayetine, Kabardin-Balkar ve Çeçen-
İnguş Özerk Sovyet Sosyalist cumhuriyetlerine göç etmişlerdir. Azerbaycan 
ve Orta Asya cumhuriyetleri hariç, göç edilen diğer yerlerde Ahıska Türkleri 
önemli sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu koşullar Ahıska Türklerini tekrar göçe 
zorlamıştır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Fergana’da yaşanan kıyımın gerçek nedenleri 
hâlâ tam olarak bilinmemektedir. İlk başta basit bir kavgayla başlamış gibi 

55 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
56 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
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görünse de, aslında,  sergilenen şiddet, bir yönüyle mafyayla ilişkilidir, bir 
yönüyle de yerel siyasi elitin Gorbaçov’un yeniden yapılanma politikalarına 
bir reaksiyonudur. Ancak, biraz daha derinden bakıldığında, olayların altında 
sosyo-ekonomik ve sosyo-politik nedenlerin yattığı görünmektedir.

Bir iddiaya göre, olaylar, Fergana’da pazar yerinde Özbek ve Ahıska Türkü 
gençler arasında çıkan bir kavgayla başlamış, önce bölgeye, daha sonra da tüm 
ülkeye yayılmıştır. Aslında bu çatışma, Özbekistan’daki köklü sorunların bir 
sonucudur. Özbekistan, Sovyetler Birliği’nin Avrupa bölgesine göre ekonomik 
olarak azgelişmiş kalmış, nüfus artışı ve işsizlikle birlikte ekonomik zorluklar 
daha da ağırlaşmıştır. Ülke genelinde yaygınlaşan yoksulluk etnik düşmanlığı 
körüklemiştir. Birçok Özbek, kendilerinin işsiz olmasından Ahıska Türkü, 
Alman, Kırım Tatarı, Yahudi, Rus gibi etnik Özbek olmayanların sorumlu 
olduğunu, onların işlerinin olduğu ve yerli halka göre ekonomik durumlarının 
daha iyi olduğunu düşünmekteydi. Bu rekabet, aralarında Ahıska Türklerinin 
de olduğu, ülkedeki etnik azınlıklara karşı düşmanlığı arttırmıştır.

O tarihe kadar hiçbir sorun olmadan birlikte yaşayan Ahıska Türkleri ve 
Özbekler arasında önemli bir dilsel, dinsel ve kültürel bölünme olmamıştır. 
Bu anlamda çatışmaya neden oluşturacak somut hiçbir sorunun olmadığı 
söylenebilir. Uzun süredir Özbeklerle çok yakın ilişkiler içinde yaşayan Ahıska 
Türkleri için bu çatışmalar beklenmedik bir gelişme olmuştur. Bu çerçevede, 
Özbeklerin, ülkede birçok etnik azınlık varken, diğer etnik azınlıklara göre, 
kendilerine her bakımdan yakın olan Ahıska Türklerini neden düşman ilan edip 
onlara saldırdığı sorusu sorulabilir. Bu sorunun en basit yanıtı, Ahıska Türklerini 
koruyacak hiçbir siyasi gücün olmaması ve diğer azınlıklara kıyasla sayıca çok 
fazla olmamaları, Ahıska Türklerini Özbekler için kolay bir hedef yapmıştır.

Dışarıdan bakıldığında göze çarpmayan, ancak akla yatkın gelen, bu kıyımın 
planlı olduğu,57 bu planın Moskova, KGB ve yerel Özbek yöneticiler tarafından 
yapıldığıdır.58 Gorbaçov’a ve onun yeniden yapılanma politikalarına, her ne kadar, 
başlangıçta destek verir görünseler de bu politikalar uzun vadede yerel komünist 

57 Özbekistan’dan sürülen ve daha sonra Türkiye’ye göç eden Ahıska Türkleriyle yapılan mülakatlarda, 
Fergana olaylarının planlı olduğu, olaylardan önce Ahıska Türklerinin evlerinde silah olup olmadığının 
tespit edildiği ve evlerin işaretlendiği doğrultusunda görüş belirtenler olmuştur.

58 Fergana olaylarının planlı olduğu iddiasını besleyen görüşlerden biri de, Rusya’nın o dönemde, bazı 
bölgelerde, tarımda insan gücüne duyduğu gereksinimdir (Khazanov, 1992: 10). Tarım üretiminde be-
ceriklilikleriyle tanınan yaklaşık 14 bin Ahıska Türkü, bir müddet Fergana’da askerî atış poligonunda 
tutulduktan sonra Rusya’nın Kursk, Oryol, Belgorod, Tula, Smolensk vilayetlerine götürülmüşlerdir 
(Krasnovskiy, 1989: 26-27).
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liderler için belirsizlik oluşturmaktaydı. O yıllarda yayılmaya başlayan milliyetçiliğe 
karşı şiddetli mücadeleyi emreden yasaların hâlen yürürlükte olması, yerel komünist 
liderler için böylesi olayları planlayıp uygulamaya koymak için araçsallaştırılabilirdi. 
O dönemde yükselmekte olan milliyetçiliğe, ülkedeki güçsüz, titüler59 olmayan 
azınlık bir gruba karşı planlanan bu türden bir kıyımla gözdağı verilebilir, milliyetçi 
akımlara kapılmaya hevesli diğer halklara da örnek oluşturulabilirdi.

Fergana olaylarının Moskova bağlantılı çok boyutlu bir senaryonun sonucu 
olduğu iddiasının ayrıntıları, konuya ışık tutması açısından önemlidir. Bu iddiaya 
göre, Nisan 1989’da Tiflis’teki ayaklanmanın kanlı bir şekilde bastırılmasından 
sonra Gorbaçov ve reform yanlılarına karşı ordu, KGB ve partinin eski kadroları 
çok yönlü bir senaryoyu uygulamaya koymuşlardır. Bu senaryonun amacı; 
Gürcistan’ı zor durumda bırakmak için Ahıska Türklerini, Abhazları ve Güney 
Osetyalıları kullanmak, Özbekistan’da artan Rus düşmanlığını Ahıska Türkleri 
üzerine yöneltmek, yaratılan gergin ortamda Özbekistan’daki yolsuzlukları 
unutturmak ve etnik çatışmaları bahane ederek Gorbaçov yönetimini sert 
önlemler almaya, ordu ve KGB’ye eskiden olduğu gibi büyük yetkiler vermeye 
ikna etmekti. Giderek tırmanmaya başlayan etnik gerilim kullanılarak Özbekler 
Ahıska Türklerine karşı düşman edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, Ahıska 
Türklerinin suçlu oldukları için Özbekistan’a sürüldükleri ve vatanlarına 
dönmeleri gerektiği; Ahıska Türklerinin Özbekistan’daki Ruslarla ve diğer 
milletlerle anlaşarak Özbeklerin bağımsızlığına engel olmak istedikleri; ‘hırsız’, 
‘uyanık’ ve ‘ahlaksız’ Ahıska Türklerinin Moskova’nın desteğiyle zengin oldukları 
propagandası yapılmıştır (Avşar ve Tunçalp, 1994: 27-28).

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Fergana olaylarının etkisinin Özbekistan’ın 
başka bölgelerinde de hissedilmiş olması nedeniyle yaklaşık 74 bin Ahıska Türkü 
Özbekistan’ı terk etmek zorunda kalmıştır (Bugai ve Kotof, 1994: 135). Özbekistan’ı 
terk edenlerin 40 bini Azerbaycan’a, 17 bin 500’ü Kazakistan’a, 16 bini Rusya’ya 
göç et(tiril)miştir (Yunusov, 2000: 37). Ahıska Türkleri, 1944 sürgününden sonra 
yerleşti(rildi)kleri Özbekistan’da yeni bir yaşam kurmuşlar, ancak bu olaylardan 
sonra sahip oldukları tüm varlıkları ansızın terk etmek, gittikleri yerlerde maddi 
ve manevi yeniden bir yaşam inşa etmek zorunda bırakılmışlardır.60

59 Sayıca az ya da çok olmaları dikkate alınmaksızın devlete adını veren etnik grup.
60 Sovyet hükümetinin Rusya’nın farklı bölgelerine yerleştirdiği ya da kendi olanaklarıyla yerleşenlerin 

önemli bir kısmı Krasnodar ve Rostov’da yoğunlaşmıştır. Özellikle Krasnodar’da yaşayanlar uzun za-
man önemli ayrımcılıklarla karşılaşmışlardır. Doğal olarak edinmeleri gereken oturma izni (Rus. pro-
piska) verilmemiş, bölgedeki varlıkları hukuki olarak görmezden gelinmiştir.
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Kendi olanaklarıyla Özbekistan’dan ayrılanların önemli bir kısmının, 
aslında Sovyet dönemi boyunca da Ahıska Türklerine kucak açmış Azerbaycan’a 
göç ettiği, yukarıda verilen sayılarda da görülmektedir. Esasen Azerbaycan’a 
göç iki farklı dönemde söz konusu olmuştur. Birinci göç dalgası 1957-
1958 yıllarında, ikinci göç dalgası ise Fergana olayları sonrasında olmuştur. 
Azerbaycan’ın Ahıska’daki köylere yakınlığı birçok Ahıskalı tarafından 
göçün sebeplerinden biri olarak ifade edilmektedir.61 Antalya ve Bursa’da 
yapılan mülakatlar, 1989 Fergana olayları sonrasında Azerbaycan’ın, birçok 
Ahıska Türkü için Türkiye’ye göçte önemli bir durak olduğunu göstermiştir. 
Özbekistan’dan doğrudan Azerbaycan’a göç edenlerin ve Fergana olayları 
sonrasında devlet tarafından Rusya’ya yerleştirilenlerden Azerbaycan’a göç 
edenlerin bir kısmı, 1991 sonrası dönemde Türkiye’ye yerleşmeyi tercih 
etmişlerdir. 

Fergana olaylarından Özbekistan ve Rusya’nın kârlı çıktığını söylemek 
mümkündür. Özbekistan, 14 bin Ahıska Türkü’nün Fergana bölgesini terk 
etmesiyle boşalan ev ve iş yerlerine Özbekleri yerleştirerek Özbeklerin gözünde 
puan kazanmış, pamukta ortaya çıkan yolsuzlukları unutturmuş, devlete sert 
muhalefet eden Birlik Partisi dağıtılmıştır. Rusya ise, Özbekistan’da azınlık 
statüsündeki Rusların Özbekler tarafından yaptırılacak olası zorunlu göçünü 
durdurmuş, Rusya’nın terk edilmiş kırsal bölgelerine Ahıska Türklerini 
yerleştirerek tarım ve hayvancılık yapılmasını sağlamış, dillerine, dinlerine ve 
geleneklerine sıkı sıkıya bağlı Ahıska Türklerini Rusların arasına yerleştirerek 
asimile etmeye, birbirlerine yakın yerlerde ve sıkı akrabalık bağları çerçevesinde 
yaşayan Ahıska Türklerini dağıtmaya ve vatana dönüş mücadelesinin direncini 
kırmaya çalışmıştır.

Fergana’da ve Özbekistan’ın başka bölgelerinde Ahıska Türklerine yönelik 
saldırılar, aslında başka Orta Asya ülkelerinde de yankı bulmuş ve oralarda da 
çeşitli tacizler söz konusu olmuştur. Örneğin, Merke’de yapılan mülakatlarda, 
Ahıska Türkleri, Fergana olaylarının Kazakistan’da duyulmasının ardından 
bölgedeki Kazaklar arasından da sataşmalar olduğunu ve Ahıska Türklerinin 
tedbir alma ihtiyacını hissettiklerini ifade etmişlerdir:

Özbekistan’daki olaylar cemaati çok korkuttu. Sonra karar verdik, 
burada tanıdığımız biri vardı, onun evi büyük ve yüksekte duruyor. 
Bizim mahalledeki elli-altmış evin kadınlarını, kızlarını, çocuklarını 

61 Bu konuda kapsamlı bilgi için bk. (Yunusov, 2000); (Tokluoğlu, 2012: 73-78). Ayrıca bk. (Yunusov, 
2007).
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o evde topladık, saklandık. Erkekler de kapıda beklediler. Bir ay 
böyle bekledik, çocukları dışarı bırakmadık. Ben Özbekistan’da 
neler olduğunu kasetten gördüm, neler yapmışlar biliyorum. Benim 
kaynanam Fergana’dandır. O bize söyledi. Bir aile arabayla kaçarken 
durduruyorlar; babası, anası, bacısı, karısı arabada. İndiriyorlar, baba 
ile oğlanı bağlıyorlar. Bunların gözü önünde… Sonra yakıp, orada 
bırakıp gidiyorlar. Biz böyle şeyleri işittik, korktuk. Burada saklanmak 
için insanlar mısır tarlalarına girmişti. Orada iki çocuk öldü, birinin 
daha kırkı çıkmamıştı, öbürü iki aylıktı. Hele gençlerimiz, onları hiçbir 
yere çıkartmadık. Karanlık çöktü mü korkuyorduk, evde olmalarını 
istiyorduk. Ama burada Kazakların büyükleri sakinleştirdi, sağ olsun 
yine Kazak hükümeti. Yoksa burada da kan çıkacaktı o yıl… Şimdi 
yaşıyoruz, ama yine de, “Sen benim toprağımda yaşıyorsun.” diyorlar. 
Bizi can yerine saymıyorlar. “Siz bizim ekmeğimizi yiyorsunuz.” 
diyorlar.62

Yaşanan bu gelişmeler, özellikle de Özbekistan’daki saldırılar ve kıyımın 
ardından yeni bir sürgünün daha yaşanması, bir taraftan Ahıska Türklerinin 
vatana dönüş mücadelesinin güçlenmesine ve sertleşmesine neden olmuş, 
diğer taraftan Sovyet hükümetini de artık sorumluluklarından kaçamaz 
hâle getirmiştir. Bunun sonucu olarak, 23 Eylül 1989’da ilk kez Ahıska 
Türklerinin Moskova’da resmî bir toplantı yapmalarına izin verilmiştir. 
Toplantıya Sovyetler Birliği’nin her yerinden 526 delege katılmıştır. 18 Mayıs 
1990’da yine Moskova’da bir toplantı daha yapılmış, bu toplantıda Ahıska 
Türklerinin Sovyet toplumunda Vatan adı altında bir güç birliği oluşturması 
karara bağlanmıştır. Vatan hareketinin merkezi Moskova, liderlerinden biri de 
Yusuf Serverov olarak belirlenmiş, SSCB Adalet Bakanlığı 25 Şubat 1991’de 
bu kararı resmen tescil etmiştir (Yunusov, 2000: 37).

7 Mart 1991’de Sovyet hükümeti kabul ettiği bir yasayla, halkların 
sürgün edilmesinin ve baskı altında tutulmasının yasalara aykırı olduğu, 
sürülen halkların sivil haklarının bulunduğu ilan edilerek sürgüne maruz 
kalan insanlar koruma altına alınmışlardır. Bu yasayla birlikte, başta Ahıska 
Türkleri olmak üzere, sürülen birçok halk haklarını tekrar elde etme fırsatı 
yakalamışlardır. Ancak, yine de, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönme 
taleplerine olumlu bir yanıt verilmemiştir (Yunusov, 2000: 37).

1991’de Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle Ahıska Türkleri için yeni bir 
sayfa açılmış, Türkiye açılan bu sayfada yerini almış ve göç edilen bir ülke 

62 Mülakat, Merke (Kazakistan), Temmuz 1994.
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hâline gelmiştir. Gürcistan ise, 1991’de bağımsızlığını kazanmış, ancak 
aradan geçen yirmi üç yılda sürekli ekonomik, siyasi, etnik çatışmalar vb. 
iç sorunlarla uğraşmış, bu zaman içinde ülke genelinde hem egemenliği 
zayıflamış hem de toprak kaybetmiştir. Bağımsızlığını kazanmasının hemen 
ardından Abhazlarla yaptığı savaşı kaybetmiş, savaşın ardından uzun bir 
süre ekonomisini düzeltememiştir. Ermeniler, çoğunlukta oldukları Mesheti-
Cavahetya’da yerel yönetimleri ele geçirmişler, Gürcü askerleri pasifize ederek 
bölgeye sokmamışlardır. Gürcistan’daki Ermenilerle Gürcistan yönetimi 
arasındaki Mesketya ve Ahılkelek sorunu hâlâ devam etmektedir. Ermenilerin 
nihai hedefinin bölgeyi Ermenistan’a katmak olduğu birçok siyasi gözlemci ve 
analist tarafından dile getirilmektedir.

Gürcistan, 2003’ün sonlarında gerçekleşen ‘Gül Devrimi’yle bir nebze 
olsun ekonomik ve siyasi istikrara kavuşmuş, Batı’nın desteğiyle ekonomik 
sorunlarının çözümünde bir ölçüde mesafe almıştır. Ancak, 2008’de Rusya’yla 
beş gün süren savaş önemli bir siyasi istikrarsızlık kaynağı teşkil etmiş, Abhazya 
ve Güney Osetya fiilen bağımsız olmuş ve Rusya Federasyonu tarafından 
hemen tanınmıştır.63 Gürcistan’da yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, 
aslında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından tekrar gündeme gelen 
ve yıllar içinde Gürcistan’ın Avrupa Konseyi üyeliğiyle hareketlenen Ahıska 
Türklerinin Gürcistan’a dönüş sürecini önemli ölçüde sekteye uğratmıştır.

63 26 Ağustos 2008’de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Rusya Federasyonu’nun 
Güney Osetya Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını tanıdığını açıklamıştır.
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5. Ahıska Türklerinin Gürcistan’a Dönüş Meselesi: 
 Dünü, Bugünü ve Yarını

Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüş meselesi, Sovyet döneminde 
başlayıp günümüze kadar uzanan, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında 
uluslararası boyut kazanan, ancak hâlâ çözülmemiş somut bir sorun olarak 
karşımızda durmaktadır. 1956 yılında ‘özel yerleşim’in sona erdirilmesinin 
ardından bazı Ahıska Türkleri Gürcistan’daki köylerine dönmeye 
çalışmışlarsa da Gürcü makamlarının engelleriyle karşılaşmışlar ve başarılı 
olamamışlardır (Zeyrek, 1995: 68). Örneğin, 1969 yılında, yaklaşık dört 
yüz aile Gali bölgesinde Açigvara sovhozuna (devlet çiftliği) yerleşmişler, 
ancak yerel yöneticilerin baskısı sonucunda Gürcistan’ı terk etmek zorunda 
kalmışlar, tekrar vatana dönebilme umudu besleyerek Kabardey-Balkar Özerk 
Cumhuriyeti’ne yerleşmişlerdir. 1977 yılında ise, yaklaşık yüz aile, Makharadze 
bölgesinde Nasakirali sovhozuna yerleşme izninin sovhoz yönetimi tarafından 
tanındığı bilgisini almış, Kuzey Kafkasya’da yaşayan dokuz aile, bu fırsatı 
değerlendirmek üzere yerleşme kararı almışlardır. Ancak, Gürcistan’a gelen 
grubun sürülen Ahıska Türkleri olduğu ve Nasakirali sovhozuna yerleşmek 
üzere geldikleri öğrenildiğinde sınır dışı edilmişler ve onları davet eden sovhoz 
yönetimi de görevden alınmıştır (Baratashvili, 1998: 16-17). Dolayısıyla, 
çalışma ve yerleşme olanağı bulmuş olan Ahıska Türkleri de Gürcistan’ı terk 
etmek zorunda bırakılmışlardır.

Sürüldükleri köylerine geri dönüş çabaları sonuçsuz kalmasına rağmen, 
Ahıska Türkleri, taleplerini çeşitli protestolarla ve resmî başvurularla dile 
getirmeye devam etmişler, sonuçta, Moskova yönetimi bu adaletsizliği 
düzeltmeye yönelik bazı girişimlerde bulunmuştur. Öte yandan, Gürcü 
aydınlar da Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönme taleplerini 
desteklemişlerdir. Şubat 1979’da, Gürcistan’da kırktan fazla Gürcü aydın, 
Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Komünist Partisi Birinci Sekreteri 
Eduard Şevardnadze’ye bir mektup göndererek, Yüksek Sovyet’in 1968’de 
aldığı karara referans vermiş ve Ahıska Türklerinin dönüşünün sağlanmasını 
talep etmişlerdir. Mektubun gönderilmesinden bir ay sonra, Şevardnadze 
söz konusu aydınlarla bir araya gelmiş, bu görüşme sonrasında Ahıska 
Türklerinin Makharadze bölgesine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Verilen 
bu destekler sonucunda, 1979 yılında, az sayıda da olsa bazı Ahıska Türkü 
ailelerin Gürcistan’ın çeşitli bölgelerine yerleştirilmesi mümkün olmuştur. Bir 
grup Ahıska Türkü Gürcistan’ın batısına yerleşmiş, daha sonra Gürcistan’ın 
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doğusuna da yerleşenler olmuştur (Baratashvili, 1998: 18-19). Bu gelişmelerin 
ardından, 1980’li yıllarda, yüzlerce ailenin Gürcistan’a, hatta bir kısmının da 
Ahıska bölgesine yerleştirilmesi planlanmıştır. Ancak bu planlar, Gürcistan 
makamlarının isteksiz tutumu nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Tüm isteksizliğine rağmen, merkezî hükümetin kararlarına bütünüyle 
karşı çıkma olanağı bulunmayan Gürcü yetkililer sınırlı da olsa bazı adımlar 
atmıştır. 1987 yılında, Gürcistan Bakanlar Kurulu, Ahıska Türklerinin 
yaşadıkları Sovyet cumhuriyetlerinden Gürcistan’a dönmelerini düzenleyecek 
600 sayılı kararnameyi çıkarmış, ancak bu kararname hayata geçirilememiştir. 
Bununla birlikte bu dönemde Gürcistan kamuoyunda Ahıska Türkleri 
hakkında olumlu bir imaj oluşmaya başlamıştır. Baratashvili’nin belirttiğine 
göre toplum, Ahıska Türklerinin dönüşünü kabul etme noktasına çok 
yaklaşmıştır. Ancak, bu durum, 1989 yılında gerçekleşen Fergana olaylarının 
ardından değişmiş, Ahıska Türklerinin Türk kimliği gündeme gelmiş, Türkiye 
yanlısı oldukları görüşü yaygınlaşmış, yerel basında Ahıska Türkleri aleyhine 
birçok propaganda yapılmış ve böylece Gürcistan’da Türklerin istenmediği 
görüşü egemenlik kazanmıştır (Baratashvili, 1998: 19-20). 1982-1989 
yılları arasında Gürcistan’a yerleşen yaklaşık 1.270 Ahıska Türkü’nün büyük 
çoğunluğu, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, 1989 sonrasında da ülkeyi 
terk etmek zorunda bırakılmışlardır (Laczko, 1998).

Gürcistan’daki bu tutum değişikliğinin Ahıska Türklerinin etnik olarak 
nasıl tanındığıyla doğrudan ilgili olduğu gerçeğini vurgulamak gerekmektedir. 
Diğer bir ifadeyle, Gürcü yetkililerinin ve kamuoyunun geri dönüşe sıcak 
bakmalarının nedeni, Ahıska Türklerinin ‘Meskh’ler olarak algılanması, yani 
Müslüman da olsa Gürcü olarak tanımlanmaları sayesinde olmuştur. Oysaki 
1989 Fergana olayları sonrasında, Ahıska Türklerinin Türklük vurgusu tüm 
Sovyet coğrafyasında gündeme gelmiş, bu durum Gürcistan’daki algıyı sarsmış 
ve geri dönüşe ilişkin olumsuz görüşün egemen olmasına neden olmuştur. 
Bu dönemde, Gürcistan’da bulunan Ahıska Türkleri, önemli ayrımcılık ve 
insan hakları ihlallerine maruz kalmışlardır. 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi açık bir şekilde ihlal edilmiştir.64

Gürcü yazarlar, genellikle Ahıska Türklerinin Osmanlı döneminde 
zorla Müslümanlaştırıldıkları görüşünü savunmakta, onların aslında 
etnik olarak Gürcü olduklarını iddia etmektedirler. Bu yazarların çoğu, 

64 Daha kapsamlı bilgi için bk. (Baratashvili, 1998: 26-35).
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İslam’ın ve Türklerin bölgede Osmanlı İmparatorluğu öncesindeki varlığını 
yadsımayı tercih etmektedirler. Yine, birçok Gürcü yazar, gerçeklikle hiç 
örtüşmeyen bir şekilde, Ahıska Türklerinin çoğunun Gürcüce bildiğini, 
hatta Müslümanlıklarının güçlü olmadığını iddia etmektedirler (Sumbadze, 
2007: 289). Bu yaklaşımın, içinde birçok çelişkiyi barındırmakta olduğunu 
kolaylıkla ifade edebiliriz. 

Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin kökenine dair izlediği siyaset, aslında 
sürgün sonrasından günümüze kadar değişmemiştir. Gürcistan’ın resmî 
politikası da yukarıda belirtilen görüşlerle aynı doğrultudadır. Enver 
Odabaşev’e getirilen ‘Gürcü olarak gelin’ önerisi hâlen Gürcistan’ın resmî 
söylemi olmaya devam etmekte ve hükümetlerin politikalarını belirlemektedir. 
Bu görüş, her platformda açık olarak ifade edilmese de, Ahıska Türklerinin 
adlandırılmasında su yüzüne çıkmaktadır. Gürcistan’da son dönemde Ahıska 
Türkleri için kullanılan resmî adlandırma ‘Mesketyalı Müslümanlar’dır. Bu 
ifade şüphesiz Türklüğü bütünüyle dışlamakta, Ahıska Türklerinin Gürcü 
asıllı olduklarını, ‘Meskh’lerden65 olduklarını savunanların görüşüyle de 
ters düşmemektedir. Türklüğü dışlama amaçlı Müslümanlık vurgusu, son 
dönemde Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’yle yaptığı görüşmelerde de kendini 
göstermiştir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, özellikle 1993 yılından 
itibaren, Gürcistan hükümeti Ahıska Türklerinin geri dönüşünü sağlamaya 
yönelik küçük adımlar atmış, yüz öğrencinin, eğitimlerini tamamlamak ve 
Gürcüce öğrenmelerini sağlamak amaçlı bir program çerçevesinde Tiflis’e 
gelmeleri sağlanmıştır. Hükümet, 1994 yılında geri dönüşü düzenleyecek 
bir birim kurmuş, ancak bu yapılanma çok az sayıda Ahıska Türkü’ne son 
derece sınırlı bir yardım sağlayabilmiştir. 1993-1996 yılları arasında, sadece 
103 Ahıska Türkü Gürcistan’a geri dönmüş, ancak sürüldükleri köylerine 
yerleşmelerine izin verilmemiştir (Laczko, 1998: 15).

Sumbadze, 1991-2005 yılları arasında, sadece 113 Ahıska Türkü’nün 
Gürcistan’a geldiğini belirtmektedir. Öte yandan, 1969 yılının, geri dönüşün 
başladığı yıl olduğunu ifade etmekte ve Açigvara’ya Azerbaycan’dan gelen 
250 ailenin yerleştiğini belirtmektedir. Daha sonraki göç dalgasının 1982’den 
itibaren başladığını, 1990 yılına kadar 1.270 Ahıska Türkü’nün Gürcistan’a 
göç ettiğini ifade etmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, Sumbadze de, 1990 

65 Mesheti, Meskhlerin toprağı anlamındadır. Mesh/Meskh ise eski bir Gürcü kavminin adıdır.
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sonrası ortaya çıkan etnik sorunlar, istikrarsızlık ve Ahıska Türklerine yönelik 
olumsuz yaklaşımın, Ahıska Türklerinin çoğunu Gürcistan’ı terk etmek 
zorunda bıraktığına dikkati çekmektedir. Resmî kayıtlara göre, 2005 yılında, 
Gürcistan’da kayıtlı bulunan Ahıska Türklerinin sayısı 755’tir ve bunlardan 
163’ü geçici olarak ülke dışındadır (Sumbadze, 2007: 294). 

Gürcülerin Ahıska Türklerinin geri dönüşü konusunda gönülsüz 
olmalarının birçok nedeni bulunmaktadır. İlerleyen sayfalarda daha kapsamlı 
olarak tartışacağımız nedenlerin belki de en önemlisi, çeşitli dönemlerde 
ve platformlarda Ahıska Türklerinin dile getirdikleri ve Gürcüleri endişeye 
sevk eden özerklik düşünceleridir. Örneğin, 1970 yılında, Sovyetler Birliği 6. 
Halk Kongresi’nde, Ahıska Türkleri Gürcistan’ın içinde özerk bir idari birim 
talep etmişler, bu kabul edilmediği takdirde ise Türkiye’ye gönderilmelerini 
istemişlerdir (Gachechiladze, 1995; Laczko, 1998: 15). Dile getirilen bu 
görüşler, o yıllardan itibaren Gürcülerin geri dönüşe tereddütlü bakmalarının 
önemli bir nedeni olurken - ki bu somut verilere dayanmaktadır - birçok 
zaman da Gürcistan hükümetleri tarafından bir bahane olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca, bölgesel güçler de bu fikri, taktiksel olarak, dönem dönem gündeme 
getirerek çıkarları doğrultusunda kullanmaktadırlar.

Öte yandan, zaten Abhazya ve Güney Osetya’da yaşanan olaylar 
nedeniyle önemli bir toprak bütünlüğü problemi yaşayan ve buna bağlı olarak 
iç göç sorunlarıyla mücadele etmek durumunda kalan Gürcistan’ın, ülke 
bütünlüğünü tehdit etme potansiyeline sahip bir topluluğun geri dönüşüne 
tereddütle bakması olağandır. Ayrıca, Samtshe-Cavahetya bölgesinde 
yaşayan Ermeniler, konjonktüre bağlı olarak Gürcistan hükümetiyle sorunlar 
yaşayabilmekte, ayrılıkçı bir tavır sergileyebilmekte ve Ahıska Türklerinin 
bu bölgeye dönüşüne karşı bir tavır sergilemektedirler. Samtshe-Cavahetya 
bölgesinde nüfusun yarısından fazlasını oluşturan Ermenilerin, özellikle 
Sovyetler Birliği dağılana kadar Ermenistan devletinin koruması altında 
oldukları kolaylıkla söylenebilir. Ermenilerin Ahıska Türklerinin dönüşüne 
nasıl baktıklarına ilişkin yapılmış kapsamlı bir araştırma olmamakla birlikte, 
Ermeni yetkililer Ahıska Türklerinin geri dönüşüne ilişkin olumsuz görüşlerini 
açıkça ifade etmişlerdir (Laczko, 1998: 16).
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Ahıska Türklerinin Sovyet Sonrası Dönemde Gürcistan’da 
Örgütlenmesi

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, 1992 yılında, Gürcistan devletinin 
desteğiyle kurulan Hsna derneğinin temel iddiası, Ahıska Türklerinin Gürcü 
olduğudur. 1992 yılından itibaren uzun süre uluslararası platformlarda 
Gürcistan’daki Ahıska Türklerini temsil eden Hsna, uluslararası düzeyde 
kabul edilmiş ve kullanılmakta olan ‘Meskhetian Turks’ terimini kullanmamış, 
‘Meskhetians’ ifadesinde ısrarcı olmuştur. Bu derneğe üye olmak isteyenlerin 
doldurmaları gereken üye formunda Gürcü olduğunu kabul etme, Gürcü 
soyadını yazma ve ana dilinin Gürcüce olduğunu ifade etme zorunluluğu 
bulunmaktadır (Aydıngün, 2008: 6). Şüphesiz, bu yaklaşımı birçok Ahıska 
Türkü benimsememiş, bu nedenle Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri 
dönüş isteği belirgin derecede sekteye uğramıştır. Ahıska Türklerinin 
Türklüklerinden herhangi bir taviz vermeye niyetli olmadıkları, mülakat 
yapılan tüm ülkelerdeki Ahıska Türkleri tarafından açıkça dile getirilmiştir.

Hsna, aslında, Gürcistan’ın kendi siyaseti doğrultusunda hareket edecek 
ve uluslararası platformlarda da Gürcistan yanlısı görüşleri savunacak bir 
hükümet dışı örgütlenme olarak oluşturulmuştur. Bu sayede Gürcistan, 
bu sözde ‘Ahıska Türk Derneği’ni muhatap olarak kabul etmiş ve bir süre 
uluslararası düzeyde de muhatap alınmasını sağlamıştır.66 Bu yolla, Vatan 
Cemiyeti ve diğer Ahıska Türk örgütlenmelerinin birçok düzeyde dışlanması 
sağlanmıştır. Her ne kadar, Hsna’ya 10-15 bin civarında Ahıska Türkü’nün üye 
olduğu çeşitli kaynaklarda belirtildiyse de (Laczko, 1998: 18), gerçekte Hsna, 
Gürcistan hükümetinin geri dönüşü desteklediği Kuzey Kafkasya’dan gelmiş 
birkaç ailenin etrafında toplanan az sayıda Ahıska Türkü’nden oluşmaktaydı. 
Gürcü olduğunu iddia eden bu grubun parçası olan ve yine Gürcistan 
tarafından desteklenen öğrencilerin de Gürcü olduklarına ilişkin beyanlarının 
stratejik bir tercihin sonucu olduğu yapılan görüşmelerde ortaya çıkmıştır.67 
Aynı dönemde, başkanlığını Yusuf Serverov’un yaptığı Vatan Cemiyeti ise 
Türklük konusunda taviz vermeden Ahıska’ya dönüşü savunmaktaydı. 
Aslında, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Ahıska Türkleri örgütlenme 

66 Ahıska Türklerini temsiliyet gücü daha fazla olan dernekler maddi olanaksızlıklar, iç çekişmeler ve 
iletişim konusundaki başarısızlıkları nedeniyle Hsna’ya ilişkin gerçekleri duyuramamış, ayrıca kendi 
seslerini duyurma konusunda da son derece başarısız kalmışlardır.

67 Bu değerlendirme, Ayşegül Aydıngün tarafından 1995 yılında, Tiflis’te Ahıska Türkü gençlerle yapılan 
görüşmelere dayanmaktadır.
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hususunda parçalanmış, dört farklı eğilim ortaya çıkmıştır. Uzun süre devam 
eden bu parçalı yapının günümüzde de etkileri sürmektedir. Bunlardan ilk 
grup, Türk kimliğinden ödün vermeden Gürcistan’a dönüşü savunan Vatan 
Cemiyeti ve onu destekleyenlerden oluşmaktadır. İkincisi, tümüyle Gürcistan 
devleti güdümünde olan ve Ahıskalıların Gürcü olduklarını iddia ederek 
Gürcistan’a dönüşü savunan Hsna’dır. Üçüncü grup, Türkiye’de kurulmuş 
farklı derneklerden ve onların üyesi olan Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. 
Bu dernekler Türkiye’ye dönüşü savunmaktadırlar. Dördüncü grup ise 
bulundukları yerlerde yaşamayı düşünen Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. 
Bu doğrultuda hareket eden dernekler de bulunmaktadır (Baydar-Aydıngün 
2001: 212).

Sovyet Sonrası Dönemde Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin 
Geri Dönüşüne İlişkin Politikası ve Bir Dönüm Noktası Olarak 
Avrupa Konseyi Üyeliği

Bilindiği gibi, Gürcistan, Ahıska Türklerinin dönüş taleplerini Sovyet 
dönemi boyunca cevapsız bırakmıştır. Ahıska Türklerinin ne kadarının 
Gürcistan’a dönmek istediği, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 
bağımsızlığını kazanan Gürcistan Cumhuriyeti’nin en çok merak ettiği konular 
arasındadır. Çünkü çok sayıda Ahıska Türkü’nün dönmek istemesi ihtimali 
toplumsal ve siyasal açıdan önemli bir tedirginlik kaynağı olmaktadır.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, özellikle de 1992’den sonra, 
Gürcistan’ın çeşitli uluslararası örgütlere üyeliği, uluslararası anlaşmaları 
imzalaması ve Batı’yla bütünleşme isteği, birçok konunun yanı sıra Ahıska 
Türkleri meselesinin de gündeme gelmesine neden olmuş ve Sovyet dönemine 
egemen olan isteksiz tutumun devam etmesini engellemiştir. Öte yandan, 
bu konu Gürcistan için demokratikleşme ve insan haklarının geliştirilmesi 
sürecinde önemli bir sınav hâline gelmiştir. 

Milliyetçi politikalarıyla ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen 
Gamzahurdiya’nın ardından Şevardnadze’nin 1992 yılında iktidara gelmesiyle 
ülkede hafifleyen kriz ortamı, Ahıska Türklerinin dönüşü meselesinin 
gündeme gelebilmesini mümkün kılmıştır. Şevardnadze, Sovyet döneminin 
dışişleri bakanı olarak Ahıska Türklerinin dönüşünü desteklememişse 
de, dağılma sonrasında uluslararası topluma dâhil olma arzusu, Ahıska 
Türklerinin geri dönüşüne ilişkin olumsuz görüşlerin kapsamlı olarak 
revize edilmesini gerektirmiştir. Mayıs 1996’da yapılan ve Bağımsız 
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Devletler Topluluğu ülkelerinde yerinden edilmiş insanların sorunlarının 
tartışıldığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (UGÖ) 
ve Açık Toplum Enstitüsü (ATE) tarafından düzenlenen konferansta, Ahıska 
Türklerinin durumu ilk kez uluslararası toplumun dikkatine sunulmuştur 
(Trier vd., 2011: 37-38).

Ahıska Türklerinin dönüşü konusunu ciddiyetle siyasi gündeme alma 
gereği sonucunda Gürcistan’da ilk adımlar 1993-1999 yılları arasında atılmış, 
cumhurbaşkanlığı tarafından sürgünün yaralarını sarmayı ve Sovyet döneminin 
adaletsizliklerini gidermeyi hedefleyen kararnameler çıkarılmış, geri dönüşü 
planlama amaçlı projeler başlatılmıştır. Ne var ki, bu projelerin hiçbiri hayata 
geçirilememiş, kararnameler uygulanamamıştır (Aydıngün, 2008: 6).

Gürcistan’da 9 Aralık 1996’da yayımlanan 802 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, Gürcistan’dan sürülen ‘Mesketyalıların’ (İng. Meskhetians) 
geri dönüşüne ilişkin yasal ve toplumsal sorunları çözmeye yönelik devlet 
programını açıklamaktaydı. Şevardnadze imzalı bu kararname, konuyla ilgili 
bir devlet komisyonunun kurulmasını öngörmekteydi. Ayrıca, ilgili devlet 
komisyonunun daimi bir çalışma grubu kurarak ve ilgili tüm bakanlık ve 
birimlerle iletişim hâlinde çalışmalarını yürütmesi beklenmekteydi. Bunun 
yanı sıra çeşitli komisyonların Acaristan, Abhazya ve Tsinvali’de de faaliyet 
göstermesi öngörülmekteydi (Baydar-Aydıngün, 2001: 287- 288). Ancak, bu 
kararnamenin hemen ardından, kararnameye yöneltilen eleştiriler Gürcistan’ın 
gündemine oturmuş, özellikle Devlet Göç Komitesi Başkanı Guram Şaradze, 
Gürcistan’ın henüz Ahıska Türklerinin dönüşünü düzenlemeye ve kabul 
etmeye hazır olmadığını açıkça ifade etmiştir. Ek olarak, Şaradze, özellikle 
Abhazya’dan göç etmek zorunda kalan Gürcüleri kastederek, Gürcistan’ın 
yerinden edilmiş 300 bin civarında insanın sorunuyla uğraşırken, yeni 
bir sorun yaratacak olan Ahıska Türklerinin geri dönüşünü teşvik eden 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne destek vermemiştir (Laczko, 1998: 19).

1998 yılında, Mayıs 1996’da yapılan ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerinin katıldığı toplantının bir sonucu olarak Lahey’de (Hollanda) Ahıska 
Türkleri hakkında AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği (UAYK), BMMYK 
ve Açık Toplum Enstitüsünün Zorunlu Göç Projeleri (ATE-ZGP) tarafından 
desteklenen bir yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya Gürcistan, 
Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Ahıska Türklerinin temsilcileri - Vatan 
Cemiyeti - katılmışlardır. Bu toplantı, sorunların tespit edilmesi ve masaya 
yatırılması açısından önemli bir toplantı olmuştur (Trier vd., 2011: 38).
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14 Mart 1999 tarihli ve 104 sayılı “Güney Gürcistan’dan 1940’larda 
Sürülen Halkın Rehabilitasyonu ve Geri Dönüşüne İlişkin Hükümet Komisyonu 
Kurulmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, adından da anlaşılacağı 
üzere, Ahıska Türklerinin geri dönüşünü düzenleyecek bir komisyonun 
kurulmasına ilişkindir. 9 Aralık 1996 tarihli ve 802 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’ne referans veren ve kararnamenin tam olarak uygulanamadığını 
belirten 104 sayılı Kararname, Avrupa Konseyi’nin önerisi doğrultusunda Ahıska 
Türklerinin geri dönüşünü düzenleyecek yasal altyapıyı oluşturmanın gereğine, 
bunun Gürcistan’ın ulusal çıkarları ve demokratikleşmesi açısından önemli bir 
adım olacağına işaret etmektedir (Baydar-Aydıngün, 2001: 289-290).

Bu kararnameden iki gün sonra, bir anlamda Lahey toplantısının devamı 
niteliğinde olan bir toplantı, Mart 1999’da, Viyana’da, yine aynı uluslararası 
örgütlerin (AGİT, BMMYK, ATE-ZGP) ev sahipliğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu kez 
Türkiye, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Konseyi ve Uluslararası 
Göç Örgütü de toplantıya katılmışlardır. Toplantıda, Rusya Federasyonu, Ahıska 
Türklerinin entegrasyonuna yönelik bir sorumluluk üstlenmeyeceklerini, 
bu sorumluluğun Gürcistan’a ait olduğunu belirtmiştir. Gürcistan ise en kısa 
sürede Ahıska Türklerinin geri dönüş sorununu çözeceklerini taahhüt etmiştir. 
Gürcistan’ın bu tutumu, şüphesiz, Avrupa Konseyi üyeliği başvurusuyla yakından 
ilgilidir. Nitekim, Gürcistan, bu toplantıdan bir ay sonra, Nisan 1999’da, 
Avrupa Konseyi üyesi olmuştur (Trier vd., 2011: 38-39). Viyana toplantısında 
dikkati çeken önemli bir konu, Ahıska Türklerinin nasıl adlandırılacağıdır. 
Taraflar adlandırma üzerinde anlaşamamışlardır. Gürcü tarafı Lahey’de kendi 
görüşlerinin not düşülmesi hâlinde ‘Meskhetian Turk’ teriminin kullanılmasını 
kabul etmişlerse de, Viyana toplantısında ‘1944 yılında Mesketya bölgesinden 
sürülen nüfus’ ifadesinde ısrarcı olmuş, yasal düzenlemelerde, resmî belgelerde 
bundan sonra bu ifadeyi kullanacaklarını belirtmişlerdir.

Viyana toplantısında Gürcistan, Avrupa Konseyi üyeliğinden sonra 
geri dönüşe ilişkin bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayımlanacağını, 
1951 Cenevre Sözleşmesi’ni ve 1961 Devletsizlik Durumunun Azaltılmasına 
Yönelik Sözleşme’yi de onaylamak istediklerini belirtmişlerdir. Rusya 
Federasyonu yetkilileri, Krasnodar bölgesindeki Ahıska Türklerinin koşullarını 
iyileştireceklerini, Ahıska Türk dernekleriyle irtibata geçeceklerini ve ülkeden 
temelli gitmek isteyen, gidecekleri yere kabul edilen Ahıska Türklerine 
pasaport vereceklerini belirtmişlerdir.68 

68 Bu bilgiler için bk. Vienna Meeting-Unofficial translation from Russian-Chairman’s Statement, 18 Mart 1999.
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Ahıska Türklerinin geri dönüşüyle ilgili olarak, Gürcistan’ın Avrupa 
Konseyi üyesi olması, Gürcistan açısından bir dönüm noktası olmuştur. Ancak, 
Gürcistan’ın Avrupa Konseyi üyeliği şartlı bir üyeliktir ve şartlar arasında 
Ahıska Türklerinin geri dönüşünün sağlanması yer almaktadır. 27.1.1999 
tarihli Avrupa Konseyi, 209 sayılı görüşünün 10.2.e maddesi kapsamında 
da ifade edildiği üzere,69 Gürcistan, üyeliği takip eden iki yıl içinde Ahıska 
Türklerinin geri dönüşünü - vatandaşlık konusunun çözümü de dâhil olmak 
üzere - ve entegrasyonlarını sağlayacak yasal düzenlemeyi yapmak, bu yasayı 
kabul etmeden önce de Avrupa Konseyi’nin görüşünü almak, geri dönüş 
ve entegrasyonu, üyeliği takip eden iki yıl içinde başlatmak ve üyeliği takip 
eden 12 yıl içinde de tamamlamak zorundadır. Diğer bir ifadeyle, Avrupa 
Konseyi’nin aldığı kararlar çerçevesinde, geri dönüş sürecinin iki yıl içinde 
başlaması (2001) ve 12 yıl içinde, yani en geç 2011 yılında tamamlanması 
öngörülmekteydi. Gürcistan, Avrupa Konseyi’nin şartlarını kabul etmiş, Ahıska 
Türklerinin Gürcistan’a dönüşünü düzenleyecek olan yasayı hazırlayacağını 
ve uygulamaya koyacağını taahhüt etmiştir (Aydıngün, 2006).

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 25 Eylül 2001 tarihinde 
yayımladığı 1257 sayılı kararın 8.7 numaralı Maddesi, BMMYK ve Avrupa 
Konseyi’nin birlikte yürüttüğü, Ahıska Türklerinin geri dönüşünü 
düzenleyecek yasayı da kapsayan Ahıska Türklerine yönelik çalışmanın 
hızlandırılması gereğine dikkat çekmektedir.70

Gül Devrimi’nin ardından, Kasım 2003’te, Batı yanlısı Mihail Saakaşvili’nin 
devlet başkanı olması, Gürcistan’ın batı ülkeleriyle ve kurumlarıyla olan 
ilişkilerinin gelişmesini sağlamıştır. Ocak 2004’te, Avrupa Parlamentosu 
tarafından yayımlanan 1363 sayılı “Gürcistan’da Demokratik Kurumların 
İşleyişine Dair” Karar ise, Gül Devrimi’nin neden olduğu olağanüstü 
koşullar nedeniyle Gürcistan’ın yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin 
takviminin Parlamenterler Meclisi tarafından Gürcistan’ın talebi üzerine 
yeniden değerlendirilmesine ilişkindir. Kararın 6. Maddesi, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisinin Gürcistan’daki siyasi sorunlar nedeniyle Gürcistan’ın 
yükümlülüklerine ilişkin yeni düzenlemenin 9 maddede açıklandığını 

69 Avrupa Konseyi İnternet Sitesi, Opinion 209, Georgia’s application for membership of the 
Council of Europe, 27 Ocak 1999. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.
asp?FileID=16669&lang=en, bk. Madde 10.2.e.

70 bk. Avrupa Konseyi İnternet Sitesi, “Resolution 1257, Honouring of Obligations and Commit-
ments by Georgia”, 25 Eylül 2001. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.
asp?FileID=16941&lang=en
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belirtmiş; Gürcistan’ın yükümlülüklerine ilişkin tarihlere dair yeni görüşme, 
uzatma ve değişikliklerin yapılmasının mümkün olmayacağını ve belirlenen 
tarihlere uyulmasının gerektiğini açıkça ifade etmiştir.

Gürcistan’ın, Ahıska Türklerinin geri dönüşüne yönelik yapacağı 
düzenleme ve uygulamaların denetimi ve takibinden sorumlu merci, 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisidir. Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisinin Ahıska Türkleriyle ilgili dört önemli karar aldığına dikkat çekmek 
gerekmektedir. Bunlar 1415 (24 Ocak 2005),71 1428 (18 Mart 2005),72 
1477 (24 Ocak 2006)73 ve 1603 (5 Ocak 2008)74 sayılı kararlardır. Meclisin 
yaklaşımı ve kararların detayları üzerinde durmak gerekmektedir.

1415 sayılı kararın 9. Maddesinde Ahıska Türklerinin durumuna 
değinilmekte ve ilgili devlet komisyonundan, hiçbir yeni gecikme olmaksızın 
Ahıska Türklerinin geri dönüşü için gerekli yasal, idari ve siyasi düzenlemelerin 
yapılması ve dönüşün 2011 yılında tamamlanması istenmektedir. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin doğrudan Ahıska Türkleriyle 
ilgili olarak aldığı karar, 18 Mart 2005’te alınan 1428 sayılı karardır. ‘Sürgün 
Edilen Mesketyalı (Ahıskalı) Nüfusun Durumu’ başlığı taşıyan bu karar, öncelikle 
Sovyet rejiminin etnik politikası neticesinde sürülen Ahıska Türklerinin, 
özellikle 1989 yılında, Özbekistan’ın Fergana bölgesindeki saldırılar sonucunda 
Sovyetler Birliği’nin yedi farklı cumhuriyetinde yaşamak zorunda kaldıklarını, 
günümüzde ise Ahıska Türklerinin Türkiye de dâhil olmak üzere sekiz farklı 
ülkede yaşadığını belirtmektedir. Rusya Federasyonu’nun Krasnodar bölgesinde 
yaşayanların önemli sorunlarla karşılaştıkları, vatandaş yapılmadıkları ve 1991 
Rusya Federasyonu vatandaşlık yasasının ihlal edildiği ifade edilmektedir. 

71 bk. Avrupa Konseyi İnternet Sitesi, “Resolution 1415, Honouring of Obligations and Commitments 
by Georgia”, 24 Ocak 2005. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05 
ERES1415.htm Karar içindeki metin şöyledir: with regard to the Meskhetian population: create, with-
out any further delay, legal, administrative and political conditions for the start of the process of their 
repatriation with a view to its completion by 2011.

72 bk. Avrupa Konseyi İnternet Sitesi, “Resolution 1428, The Situation of the Deported Meskhetian 
Population”, 18 Maat 2005. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/
ERES1428.htm

73 bk. Avrupa Konseyi İnternet Sitesi, “Resolution 1477, Implementation of Resolution 1415 on the Ho-
nouring of Obligations and Commitments by Georgia”, 24 Ocak 2006. http://assembly.coe.int/Main.
asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1477.htm

74 bk. Avrupa Konseyi İnternet Sitesi, “Resolution 1603, Honouring of Obligations ans Commitments 
by Georgia”, 5 Ocak 2008. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/
ERES1603.htm
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Ahıska Türklerinin her türlü vatandaşlık hakkından mahrum oldukları, bu 
durumun kabul edilemez ve bölgesel yönetimin uyguladığı ayrımcı politikaların 
endişe verici boyutta olduğu açıkça belirtilmektedir. Ayrıca, Gürcistan’ın 
Avrupa Konseyi üyeliğinin koşulu olarak, Ahıska Türklerinin vatana 
dönüşü, entegrasyonu ve Gürcistan vatandaşlığını elde etmesi için gerekli 
düzenlemelerin yapılması, geri dönüşün üç yıl içinde başlaması ve en geç on 
iki yıl içinde tamamlanması hususuna riayet edilmesi gereği vurgulanmaktadır. 
Konsey, Gürcistan’a geri dönüşün gönüllülük esasına bağlı olması gerektiğini, 
Rusya Federasyonu’ndan Ahıska Türklerinin koşullarının düzeltilmesini, orada 
kalmak isteyenlere gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve göç konusunda bir 
baskı uygulanmamasını talep etmektedir. Tüm bu süreçlerde Ahıska Türk 
derneklerinin görüşlerine başvurulması tavsiye edilmektedir. UGÖ, BMMYK ve 
AGİT gibi uluslararası örgütlerin çalışmalarının önemine dikkat çeken karar, 
Rusya’yı Avrupa Konseyi kaynaklarını da kullanmaya davet etmektedir.

1428 sayılı karar, 1415 sayılı kararda belirtilenleri yinelemekte, kendi 
bölgelerine dönmek isteyen Ahıska Türklerinin geri dönüşünün, ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak başlaması gereğini vurgulamaktadır. Sürecin 
hemen başlatılması ve 2011 yılında tamamlanması gerektiğini yinelemektedir. 
Gürcistan, bu konuda geliştirilecek projelerde, Avrupa Konseyi kaynaklarını 
kullanmaya da davet edilmektedir (Aydıngün, 2008).

24 Ocak 2006’da alınan 1477 sayılı kararda, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisinin 1415 sayılı kararla Gül Devrimi’nin neden olduğu 
olağanüstü koşullar nedeniyle sadece bir defaya mahsus olmak üzere geri 
dönüş sürecinin gerektirdiği çalışmaların başlangıç tarihinin ertelendiği; 
Gül Devrimi’nin üstünden iki yıl gibi bir süre geçmesi nedeniyle Gürcistan 
yetkililerinin verdikleri sözleri tutmaları gerektiğine dikkat çekmektedir. 
Öte yandan, Avrupa Konseyi’nin yasa ve mevzuatına uyum sürecinde 
atılan adımların devam etmesi gereği de vurgulanmıştır. Ahıska Türkleriyle 
ilgili olarak 10/3 no’lu Maddede, geri dönüş sürecinden sorumlu devlet 
komisyonunun geri dönüş sürecine dair çalışmaları devam ettirmesi, geri 
dönüş sürecinin 2011 yılında tamamlanabilmesi için gerekli mevzuatın 
geliştirilmesi gereği ifade edilmiş ve 1428 sayılı kararın gereklerinin tam 
olarak yerine getirilmesinin sağlanması talep edilmiştir.75

75 bk. Avrupa Konseyi İnternet Sitesi, “Resolution 1477, Implementation of Resolution 1415 on the 
Honouring of Obligations and Commitments by Georgia”, 24 Ocak 2006.  http://assembly.coe.int/
Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1477.htm
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5 Ocak 2008’de alınan 1603 sayılı kararda ise, 1477 sayılı kararda olduğu 
gibi, Gürcistan’ın, geri dönüş sürecine ilişkin düzenlemeleri hızlandırması 
talep edilmektedir. Siyasi krizin atılan olumlu adımları gölgelediğini 
belirten 8. Madde, 1477 (2006) ve 1415 (2005) sayılı kararların gerektirdiği 
sorumlulukların bir kısmının gerçekleştirildiği, ancak hâlen önemli sorunların 
olduğu dile getirilmektedir. 10. Madde, Ahıska Türklerinin geri dönüşüne de 
değinmekte, Gürcistan’ın Avrupa Konseyi ile yakın iş birliği sayesinde geri 
dönüş yasasının hazırlanıp kabul edildiğini belirtmektedir. Doğrudan Ahıska 
Türklerini ele alan 19. Madde ise geri dönüşü düzenlemek üzere kurulmuş 
devlet komisyonunun aktif olarak uluslararası destek talep etmesini ve 2011 
yılına kadar geri dönüşü tamamlayacak koşulları hazırlamasını, 1428 (2005) 
sayılı kararı yerine getirmesi gereğini vurgulamaktadır.76

Bu kararlar, Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin geri dönüşüne yönelik 
süreçte bir dönüm noktasıdır. Aslında, 1944 sürgününden bu yana, ilk somut 
fırsat Avrupa Konseyi üyeliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir 
ifadeyle, Avrupa Konseyi’nin baskısı ve Gürcistan yetkililerinin Avrupa ile 
bütünleşme arzusu, Gürcistan’ın demokratikleşme yolunda adımlar atmasını 
gerektirmiştir. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen 14 Mart 1999 tarihli, Devlet 
Başkanı Eduard Şevardnadze’nin Ahıska Türklerinin haklarının iadesi ve geri 
dönüşünü düzenlemek üzere kurduğu komisyon - ki bu komisyon ülkedeki 
siyasi ve ekonomik durum nedeniyle hedeflerine ulaşamamıştır - yerine, 
2004 yılında, Saakaşvili’nin iktidara gelmesinden sonra yeni bir komisyon 
kurulmuştur. 2004 yılının Şubat ayında, Çatışmaların Çözümlenmesinden 
Sorumlu Devlet Bakanlığına atanan Giorgi Haindrava, Mart 2005-Eylül 
2006 tarihleri arasında yeni kurulan devlet komisyonuna başkanlık 
etmiş, çalışmalarını yoğunlaştırarak geri dönüş yasası üzerinde çalışmaları 
yürütmüştür. Bakan Haindrava, katıldığı birçok toplantıda, Gürcistan’ın 
Ahıska Türkleri sorununu çözmeden çağdaş ülkeler arasında yer alamayacağını 
ifade etmiştir.

Haindrava, 2005-2006 yıllarında Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkeleri 
ziyaret etmiştir. Haindrava, bu ülkelerde Ahıska Türkleri ve ülke yetkilileriyle 
temaslarda bulunarak geri dönüş sürecine ilişkin olarak Gürcistan’ın yürüttüğü 

76 bk. Avrupa Konseyi İnternet Sitesi, “Resolution 1603, Honouring of Obligations ans Commitments 
by Georgia”, 5 Ocak 2008. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/
ERES1603.htm. Uluslararası hukuk boyutuyla ilgili kapsamlı bilgi için bk. (Kütükçü, 2005).
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çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Öte yandan, Haindrava, Ahıska Türklerinin 
geri dönüşüne ilişkin yasa taslağının hazırlanmasında aktif rol oynayan 
Avrupa Azınlık Konuları Merkezi (European Center for Minority Issues-ECMI) 
katkılarıyla Nisan 2006’da Tiflis’te yapılan ve çeşitli ülkelerden gelen Ahıska 
Türk dernekleri temsilcileriyle Gürcistan yetkililerini ilk kez bir araya getiren 
toplantıya başkanlık etmiştir. Bu toplantıda, geri dönüş süreci konusunda iki 
önemli sorun bir kez daha belirginleşmiştir. Bunlardan ilki, Ahıska Türklerinin 
etnik kökenine ilişkin görüş farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Bakan 
Haindrava, bu konuda uzlaştırıcı olma gayretiyle, Gürcistan’a gelen hiçbir 
Ahıska Türkü’ne “Sen kimsin?” sorusunun yöneltilmeyeceğini belirtmiştir. 
Haindrava, bir anlamda, Gürcistan’ın yıllardır sürdürdüğü Ahıska Türklerinin 
Müslümanlaştırılmış Gürcüler oldukları tezini askıya almış, dolayısıyla geri 
dönecek Ahıska Türklerinin asimile edilecekleri gibi bir korkuya kapılmalarına 
gerek olmadığını ifade etmiştir. İkinci sorun ise, geri dönüşün yapılacağı yerle 
ilgilidir. Haindrava, geri dönüşün kesinlikle Ahıska’dan başlamayacağını açık 
bir şekilde ifade etmiştir. Diğer bir ifadeyle, her ne kadar, Haindrava, konuyu 
ciddiyetle ele almış ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması sürecinde etkin 
olmuşsa da, Ahıska Türklerinin sürüldükleri topraklara geri dönüşlerinin 
Gürcistan tarafından istenmediği bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.77

Avrupa Azınlık Konuları Merkezinin (ECMİ) katkılarıyla hazırlanan 
yasa taslağı, 12-13 Temmuz 2006 tarihinde Gürcistan hükümeti yetkilileri, 
Uluslararası Vatan Cemiyeti Başkanı ve Avrupa Konseyi yetkililerinin 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda tartışılmış ve taslağa yönelik eleştiriler 
Gürcistan yetkililerinin dikkatine sunulmuştur. Yasa taslağına yöneltilen 
eleştiriler arasında dikkat çeken, o dönemde Moskova’da bulunan Memorial 
İnsan Hakları Merkezi Araştırmacısı Alexander Osipov’un78 ve bazı Ahıska 
Türk derneklerinin eleştirileri sayılabilir. Yasa taslağı üzerinde çalışmalar 
devam ederken, Gürcistan, hem Avrupa Konseyi yetkililerinin hem de 
sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini dikkate almıştır. Yine de, bu sürece 
Ahıska Türk derneklerinin katılımı oldukça sınırlı kalmış, bu durum yapılan 
görüşmelerde Ahıska Türkleri tarafından da dile getirilmiştir.79 Vatan Cemiyeti, 

77 Şüphesiz, Ahıska Türklerinin sürüldükleri topraklarına geri dönememeleri, öncelikle Avrupa 
Konseyi’nin ‘kendi bölgelerine dönmeleri’ koşulunu içeren 1428 sayılı kararıyla çelişmektedir. Ayrıca, 
Ahıska dışında bir yerleşimi, sürgünün ve çekilen acıların bir telafisi, ihlal edilen hakların iadesi olarak 
kabul etmek mümkün değildir.

78 Kapsamlı bilgi için bk. (Osipov, 2006a; 2006b).
79 Bu eleştiriler hakkında kapsamlı bilgi için bk. (Aydıngün, 2006: 55-56; 2008: 9).
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yasa taslağına yönelik eleştirilerini içeren bir mektubu Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterliği ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine göndermiştir. 
Söz konusu mektupta Gürcistan’a dönecek Ahıska Türklerinin yabancı 
olarak değerlendirilemeyeceği, eski Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
vatandaşları olarak kabul edilmeleri gerektiği belirtilmiş, Ahıska bölgesine 
dönmelerinin sağlanması gerektiği ifade edilmiş, bu bağlamda Ahıska 
bölgesine yerleşime getirilen kısıtlama eleştirilerek, Ahıska Türklerinin küçük 
gruplar halinde Gürcistan’ın çeşitli yerlerine yerleştirilmelerinin tamamen 
asimilasyon amaçlı olduğu vurgulanmıştır (Aydıngün, 2006: 56).

Hazırlanan yasa taslağına yöneltilen eleştiriler arasında; vatandaş olma 
süresindeki belirsizlik, vatanına geri dönen kişi statüsünün (İng. repatriate status) 
belirsizliği, bu statüyü alabilmek için gerekli koşulların sağlanmasında ortaya 
çıkacak sorunlar, repatriate statüsünün kimlere verilebileceği konusundaki 
belirsizlik ve bazı işlemler için tanınan sürelerden kaynaklanabilecek sorunlar, 2011 
yılına kadar vatandaş olamayanların daha sonraki yasal statülerindeki belirsizlik, 
yasa metninde kullanılan bazı kavramların - aile gibi - açıkça tanımlanmamış 
olması, son olarak da İngilizce ve Rusça metinler - başvuru formu vb. - arasındaki 
tutarsızlıklar sayılabilir (Aydıngün, 2006: 55; İzzetgil, 2012b).

Bilindiği gibi, Ahıska Türklerinin dönüşünü düzenleyecek yasanın 
hazırlanışı öngörülenden çok daha uzun sürmüştür. Bu durum, Avrupa 
Konseyi’nin de dikkatini çekmiş, bu nedenle 12-13 Temmuz 2006’da, 
Strazburg’ta Avrupa Konseyi görüşlerinin Gürcü yetkililerle paylaşıldığı bir 
toplantı yapılmıştır. Avrupa Konseyi Sekreteryası; 25 Nisan 2006’da Avrupa 
Konseyi uzmanlarının yasa taslağına yönelik olarak hazırladığı raporu, 4 Mayıs 
2006’da Tiflis’te yapılan toplantının sonuçlarını ve sivil toplum kuruluşlarının 
eleştirilerini de dikkate alarak yeni bir rapor hazırlamıştır. Bu raporun amacı, 
yasa taslağındaki belirsizliklerin giderilmesi ve keyfi uygulamalara olanak 
tanıyacak ifadelerin en aza indirilmesidir. Gürcistan yetkilileri bu eleştiri ve 
önerileri dikkate alacaklarını taahhüt etmişlerse de Avrupa Konseyi ile 12-
13 Temmuz 2006’da yapılan görüşmeleri takip eden hafta içinde Bakan 
Haindrava’nın görevden alınmasının ve yerine eski Dışişleri Bakanı Merab 
Antadze’nin atanmasının, yasanın tamamlanmasını geciktirdiğini ve süreci 
genel olarak yavaşlattığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Yasa taslağına yöneltilen eleştiriler ışığında, ama tamamı dikkate 
alınmaksızın, yasa taslağına son şekli verilmiş ve Gürcistan Parlamentosu’nun 
onayına sunulmuştur. 11 Temmuz 2007 tarihinde parlamentoda görüşülen 
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yasa taslağı, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmek üzere kabul edilmiştir. 
Ancak, yasanın yürürlüğe girmesi, geri dönüş sürecinin 2011’de tamamlanacak 
bir tempoda işletilmesini sağlamamış, Gürcistan’ın iç siyasetinde dönem 
dönem yaşanan sorunlar bu süreci doğrudan etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle, 
Temmuz 2006’da Bakan Haindrava’nın görevden alınması, yerine eski Dışişleri 
Bakanı Merab Antadze’nin atanmasıyla duraklayan süreç, 2008 yılında Güney 
Osetya’da gelişen olaylar nedeniyle iyice yavaşlamıştır. Son dönemde Ahıska 
Türklerinin dönüşü yetkililer tarafından çeşitli vesilelerle gündeme taşınmışsa 
da sürecin Avrupa Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin desteği 
ve baskısına rağmen son derece yavaş işlediği açıktır (Aydıngün, 2013: 2673).

Çatışmaların Çözümlenmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Merab 
Antadze’den sonra bu göreve David Brakadze, ardından da Temur Yakobaşvili 
getirilmiştir. 2008’den itibaren yapılan yasal düzenlemelerle, Çatışmaların 
Çözümlenmesinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yerine Reentegrasyondan 
Sorumlu Devlet Bakanlığı kurulmuş, Yakobaşvili’nin ardından göreve önce 
Ekaterina Tkeshelaşvili, ardından ise hâlen bu görevde bulunan Paata 
Zakareişvili atanmıştır. 2014 yılında yeni bir isim değişikliği yapılmış, 
bakanlığın yeni ismi Sivil Eşitlik ve Uzlaşmadan Sorumlu Devlet Bakanlığı 
olarak değiştirilmiştir. Üç farklı isimle faaliyet göstermiş ve hâlen göstermekte 
olan bu bakanlığın görevleri arasında, Ahıska Türklerinin dönüşünün 
yönetilmesi ve düzenlenmesi bulunsa da, esas öncelik her zaman, özellikle 
de 2008 sonrasında, ülke bütünlüğünü sağlamak olmuş ve bakanlık Abhazya 
ve Güney Osetya meseleleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Her iki konunun önemi 
dikkate alındığında Ahıska Türklerinin dönüş sürecinin neden yavaş ilerlediği 
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Mart 
2011 Gürcistan raporunda, Ahıska Türklerinin geri dönüşü konusunda 
Gürcistan’ın elinden geleni yapmakta olduğu, Gürcistan hükümetinin geri 
dönüş sürecini tamamlama hususunda istekli olmasının takdir edilmesi ve 
Avrupa Konseyi’nin Gürcistan’ı desteklemesi gerektiği değerlendirmesini bu 
çerçevede anlamak mümkündür.80

Sonuç olarak, Ocak 2008’de yürürlüğe giren yasanın uygulamasına 
bakıldığında, Gürcistan hükümetinin dönüşü yavaşlatacak bir yaklaşım 
benimsediği, geri dönüş başvurularının alınması, değerlendirilmesi, sonuçların 
açıklanması ve dönebilenlerin sayısı dikkate alındığında açıkça görülmektedir. 

80 Rapor için bk. Avrupa Konseyi İnternet Sitesi, “The Honouring of Obligations and Commitments by 
Georgia”, 28 Mart 2011. http://assembly.coe.int/ASP/Xref/X2H-DW-XSL.asp?fileid=12656&lang=EN 
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Gürcistan’daki siyasi, toplumsal ve ekonomik istikrarsızlık, Ahıska Türklerinin 
dönüş sürecini son derece olumsuz bir şekilde etkilemiş, aslında, bu dönüşü 
gerçekleştirme hususunda hiçbir zaman tam anlamıyla istekli olmamış Gürcistan 
hükümetine de sürecin yavaşlığını açıklamak açısından meşru sayılabilecek 
bir sebep oluşturmuştur. Neticede, Avrupa Konseyi’nin belirlemiş olduğu ve 
Gürcistan hükümetinin de uyacağını taahhüt ettiği tarih olan 2011 yılı itibarıyla 
dönüş süreci tamamlanamamıştır. Mart 2011’de Gürcistan hükümeti aldığı bir 
kararla, sürülen Ahıska Türklerinin geri dönüşüne ilişkin kurumlar arası iletişimi 
sağlayacak bir hükümet konseyi oluşturmuştur. Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi de konuyu takip etmekle birlikte etkin yaptırımları hayata geçirmekten 
oldukça uzaktır (Aydıngün, 2013: 2673).

Binlerle ifade edilecek başvuruların incelemesi devam etmekte, 
Gürcistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin sayısı ise birkaç bini geçmemektedir. 
Avrupa Azınlık Konuları Merkezi Tiflis ofisinin verdiği bilgiler kapsamında, 
2012 yılı itibarıyla yaklaşık 9 bin başvuru yapılmış, ancak yine aynı yılın ilk 
yarısında kabul edilen başvuru sayısı 350’ye bile ulaşmamıştır. Bu rakamın 
artması öngörülmekle birlikte, Gürcistan’ın Ahıska Türklerine ‘geri dönen kişi’ 
statüsü verme konusunda son derece tereddütlü, temkinli ve süreci yavaşlatma 
eğiliminde olduğu tartışılmaz bir gerçektir (Aydıngün, 2013: 2673).81

Elbette, Ahıska Türklerinin geri dönüşünün Gürcistan için son derece 
hassas bir konu olduğunu unutmamak gerekmektedir. Ekonomik sorunların 
yanı sıra önemli toplumsal ve siyasi engeller bulunmaktadır. Ahıska Türklerinin 
dönüşüne yönelik kamuoyunun isteksiz, hatta tepkili olduğu bilinmektedir. 
Gürcü yetkililer her fırsatta, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüşüne karşı 
olanların sayısının azımsanamayacak düzeyde olduğunu ifade etmektedirler. 
Gürcistan makamları bölgedeki Ermeni nüfusun yoğunluğuna dikkati çekerek, 
çeşitli provokasyonların söz konusu olabileceğini belirtmektedirler. Ancak, 
daha önce de belirtildiği gibi, bu konuda yapılmış kapsamlı bir araştırmanın 
olmaması, bu görüşün sağlam verilere dayandığını söylemeyi mümkün 
kılmamaktadır. Bu konuda ciddi çalışmaların yapılması ve geri dönüşün 
potansiyel sorunları ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Abhazya ve Güney Osetya’da yaşanan sorunlara ek olarak, Cavahetya’nın 
da Gürcistan hükümeti açısından potansiyel bir çatışma alanı olduğunu 

81 Daha kapsamlı bilgi için bk. http://www.ecmicaucasus.org/. Ayrıca, Ahıska Türklerinin geri dönüşü-
nün yasal ve siyasi boyutlarına ilişkin bk. (Tarkhan-Mouravi, 2007).
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belirtmek gerekir. Bölgede yaşayan Ermeniler, Ahıska Türklerinin dönüşünden 
bağımsız olarak da Gürcistan için bir sorun teşkil etmektedirler. Bu bağlamda, 
Gürcistan yetkilileri, Türklerin bölgeye yerleşmesinin var olan etnik sorunları 
derinleştireceğini düşünmektedirler. Gürcistan’ın bu endişelerinin temelsiz 
olmadığı ve dikkate alınması gerektiği bir gerçektir (Aydıngün, 2008: 17; 2013: 
2674). Cavahetya bölgesindeki siyasi/etnik sorunlar bir süredir dondurulmuş 
olmakla birlikte bu durumun ne kadar süreceğini öngörmek mümkün 
değildir. Farklı çevrelerde farklı görüşlerin dile getirildiği bilinmektedir. 
Örneğin, Ermenistan’da 2013’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday 
olan Vardan Sedrakyan, 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı sırasında Ermenistan’ın 
Güney Gürcistan’ı işgal etmemesinin büyük bir hata olduğunu dile getirmiştir 
(Öztansu, 2014).

Gürcistan’ın bu zorlu süreci daha demokratik bir ulus devlet inşa 
sürecine paralel olarak yürütmesi gerekmektedir. Ancak, kökleri Sovyet 
dönemi öncesine dayanan ve elbette Sovyet döneminin de beslediği etnik 
milliyetçiliklerin neden olduğu siyasi istikrarsızlık buna olanak vermemektedir. 
Eski Bakan Haindrava’nın da belirttiği gibi, Gürcistan’ın Ahıska Türkleri 
sorununu çözmeden çağdaş, demokratik ülkeler arasında yer alamayacağı 
açıktır. Son dönemde Gürcü yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda 
geri dönüş sürecinin tamamlanmasının gereğine dikkat çekilmektedir. 
Örneğin, Dışişleri Bakanı Maya Panjikidze, Mart 2013’te, Batum’da yaptığı 
basın toplantısında, Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin geri dönüşüne ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtmiş, beş bin başvuru 
olduğunu, bin başvurunun sonuçlandığını ifade etmiştir.82 Başvuru sayısı ve 
kabuller konusunda çelişkili ve farklı veriler bulunmaktadır. Trier, Tarkhan-
Mouravi ve Kilimnik’in (2011) yayınlarındaki verilere göre, 2010 itibarıyla, 
5.841 aile Gürcistan’a geri dönüş başvurusu yapmıştır. Bunlardan; 5.389’u 
Azerbaycan’dan, 173’ü Kırgızistan’dan, 144’ü Türkiye’den, 64’ü Rusya’dan, 
25’i Özbekistan’dan, 16’sı Kazakistan’dan ve 5’i de Ukrayna’dandır. 21 aile ise 
vatansız statüsündedir (Trier vd., 2011: 44).83

Öte yandan, Ahıska Türklerinin de tamamının Ahıska bölgesine dönmek 
istemediklerini belirtmek gerekmektedir. Yaşadıkları çeşitli ülkelerde mülakat 
yapılan Ahıska Türklerinin önemli bir kısmı, kendileri için son derece 

82 BSNews, “Georgia to bring Meskhetian Turks back”, 24 Nisan 2013. http://blackseanews.net/en/
read/62253.

83 Bu konuda ayrıca bk. (İzzetgil, 2013: 2702).
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sembolik bir öneme sahip olan ve hâlihazırda Gürcistan toprakları içinde yer 
alan vatanlarına geri dönebilmeyi arzu ettiklerini ifade etseler de, mülakatlarda 
somut sorular yöneltildiğinde Gürcistan’a dönmeyi isteyenlerin sayısının 
son derece az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, Avrupa Azınlık Konuları 
Merkezi tarafından 2006-2007 yıllarında gerçekleştirilmiş kapsamlı araştırma 
tarafından da desteklenmiştir. Bu araştırmaya göre, Gürcistan’a dönmek 
isteyenlerin önemli bir kısmı, günümüzde Azerbaycan’da yaşamakta olan 
Ahıska Türkleri arasından çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ana vatan fikrinin 
ve ana vatana dönüş hedefinin en canlı tutulduğu Ahıska Türkü grubunun 
Azerbaycan’da bulunduğu tespit edilmiştir.84

Ancak, bütün bu olumsuzluklara rağmen, Ahıska Türkleri konusunun 
hukuki ve insan hakları boyutunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
Esas olan, Ahıska Türklerinin sürüldükleri bölgeye geri dönüş hakkını elde 
etmeleri, 1944 sürgünüyle uğranılan haksızlığın hukuken düzeltilmesi ve 
geri dönüşün yeni ayrımcılıklar ve yeni insan hakları ihlalleri doğurmayacak 
şekilde hayata geçirilmesidir. Yapılan araştırmalar, farklı ülkelerde yaşayan 
Ahıska Türklerinin geri dönüşe ilişkin farklı görüşleri olduğunu ortaya 
koymuştur. Daha önce de ifade edildiği gibi, bir kısmı dönüşe sıcak bakarken, 
çoğu tereddütlü veya isteksizdir. Bu nedenle, geri dönüş tercihi tamamıyla 
Ahıska Türklerinin kendi özgür iradelerine bırakılmalı, ayrıca, sağlıklı bir 
karar vermelerini mümkün kılacak dönüş süreci ve koşullarıyla ilgili eksiksiz 
bilgilendirme yapılmalıdır (Aydıngün, 2013: 2674).

Uluslararası kuruluşların ve/veya ilgili ülkelerin geri dönüş sürecine 
maddi desteği zorunludur. Gürcistan’ın, Ahıska Türklerinin geri dönüşünü 
uluslararası destek olmaksızın hayata geçiremeyeceği, içinde bulunduğu 
ekonomik sorunlar dikkate alındığında yadsınamaz bir gerçektir. 
Yadsınamayacak bir diğer gerçek de uluslararası maddi desteğin, hem Ahıska 
Türklerinin hem de onların yerleştirileceği bölgenin ve bölge halkının 
kalkınmasına katkı sağlayacak biçimde düzenlenmesi gereğidir (Aydıngün, 
2013: 2674). Tüm bu boyutların yanı sıra belki de dikkate alınması gereken 
en önemli konu, önceki sayfalarda da tartışılmış olan, bölgeyi potansiyel bir 
çatışma alanı yapan, kökleri tarihsel gerçeklere dayanan etnik/siyasi/stratejik 
sorunlardır (Aydıngün, 2002b). Bölge gerçeğinin kapsamlı bir sosyolojik 
analizini yapmaksızın gerçekleştirilecek bir geri dönüş programının önemli 
sorunlara gebe olacağını belirtmek gerekmektedir.

84 bk. (Trier vd., 2007).
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6. Sovyetler Birliği’nin Dağılmasının Ardından 
 Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göçü

Sovyetler Birliği’nin dağılması, bağımsızlıklarını kazanan ve ulus inşa 
etme sürecine giren cumhuriyetlerdeki etnik yapıları, dengeleri ve ilişkileri 
büyük ölçüde değiştirmiştir. Sovyet döneminde etnik hiyerarşinin en tepesinde 
yer alan Ruslar, Rusya Federasyonu dışındaki cumhuriyetlerde azınlık 
konumuna düşmüşlerdir. Böylece, bağımsızlığını kazanan cumhuriyetlerde, 
her cumhuriyete adını veren etnik gruplar (İng. titular nationalities), etnik 
hiyerarşide Rusların yerine geçerek ilk sırayı almışlardır. Bu sıralamanın 
değişmesi toplumsal dengeleri sarsmış, kendilerini cumhuriyetin asıl sahibi 
olarak gören titüler gruplar, Ruslar dâhil, etnik azınlıklara karşı baskı, 
yıldırma, dışlama, yerinden etme, hatta yok etme uygulamalarına başvurmaya 
başlamışlardır. Aslında bu değişimlerin sinyalleri dağılma öncesinde başlamış, 
Gorbaçov’un uygulamaya koyduğu ‘yeniden yapılanma’ (Rus. perestroyka) ve 
‘açıklık’ (Rus. glasnost) politikaları sonucunda ortaya çıkan etnik sorunlar, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra artmıştır. Ahıska Türkleri gibi 
kendilerine ait bir cumhuriyetleri ya da özerk bölgeleri olmayan toplulukların 
durumları daha da zorlaşmıştır.

Ortaya çıkan bu yeni durum, eski Sovyet sınırları içinde vatanları olan 
toplulukların kendi ülkelerine doğru göç etme eğilimi göstermelerine neden 
olurken, eski Sovyet coğrafyasında, cumhuriyeti ya da özerk bir bölgesi, 
toprağı olmayan Ahıska Türkleri, Almanlar, Yahudiler gibi halkları da ana 
vatanlarına göç etmeye teşvik etmiş, hatta bazı durumlarda çaresiz kalan 
topluluklar âdeta göçe zorlanmışlardır. Ancak, bu halklar için ana vatanlarına 
göç de her zaman çare olmamış, ana vatanlarına dönen birçok topluluk, bu 
kez uzun süre uyum ve bütünleşme sorunları yaşamıştır. İsrail ve Almanya’nın 
tersine, Türkiye, Ahıska Türklerinin göçünü ve entegrasyonunu teşvik edici 
bir politika izlememiştir. Ancak, buna rağmen, 1991’den sonra Türkiye’ye 
göç eden Ahıska Türkleri, önlerine çıkan birçok yasal engele karşın, Sovyet 
döneminde korumayı başardıkları ana dilleri, kültürleri ve gelenekleriyle 
kendi çabaları ve toplumsal düzeyde verilen destek sayesinde Türkiye’ye 
uyum sağlamış, bütünleşmede çok fazla zorluk çekmemişlerdir.

Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç etme nedenlerinin başında, 1989 
yılında, Özbekistan’ın Fergana bölgesinde çıkan olaylar olduğu söylenebilir. 
Fergana’daki olaylardan sonra Ahıska Türklerinin büyük kısmının Sovyet 
hükümeti tarafından Rusya’ya götürüldüğü, kalanların büyük çoğunluğunun 
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kendi olanaklarıyla Sovyetler Birliği’nin değişik cumhuriyetlerine göç ettiği, en 
büyük göçün de kendilerine yakın hissettikleri Azerbaycan’a olduğu, önceki 
bölümlerde de belirtilmişti. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonraki 
ilk birkaç yılda Türkiye’ye gelen Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğunu, 
Fergana’daki olaylardan sonra Rusya Federasyonu ve Azerbaycan’a göç etmek 
zorunda kalan Ahıska Türkleri oluşturmuştur. Diğer nedenler arasında; 
Türkiye’ye duyulan özlem ve yakınlık, çocukların Türk kültüründe yetiştirilme 
isteği, akraba ilişkisi, vatanda olma arzusu ve gelecek kaygısı sayılabilir. Ahıska 
Türkleri Türkiye’ye, hem iskânlı hem de serbest göç yoluyla gelmişlerdir.85 
Serbest göçle gelenler, önce turist olarak gelmişler, yasal kalma süreleri 
tamamlandığında ise kaçak olarak kalmaya devam etmişler, daha sonra da Ahıska 
Türk dernekleri üzerinden oturma izni için başvurmuşlardır. Özellikle Ahıska 
Türklerinin yoğun olarak göç ettiği yerlerde, Ahıska Türkleri tarafından kurulan 
dernekler birçok Ahıska Türkü için tam olarak nasıl işlediğini bilmedikleri 
bir sistemde, sığındıkları, sorunlarını aktardıkları, seslerini duyurmak için 
kullandıkları yapılar olmuşlardır. Bu yerler aynı zamanda yaşlı erkeklerin bir 
araya gelerek konuşup sosyalleştikleri mekânlar da olmuşlardır.86

85 Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç yolları veya geldikleri yerler farklılık göstermiştir. Türkiye’ye serbest 
göçle gelen Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğunu, özellikle ilk yıllarda, Özbekistan’dan göç edenler 
oluşturmuştur. Bunların küçük bir kısmı, 1960’larda ve 1970’lerde Özbekistan’dan Azerbaycan’a göç 
edenlerdir. Büyük bir kısmı ise Fergana olayları sonrasında Özbekistan’dan tahliye edilen veya kendi 
olanaklarıyla göç etmek zorunda kalanlardır. Tahliye edilenler Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgelerine 
yerleştirildiklerinden, bu grubun Türkiye’ye göç için izledikleri en yaygın göç yolu, Fergana-Rusya Fede-
rasyonu-Azerbaycan-Türkiye yoludur. Bir başka deyişle, 1989’da Fergana’dan Rusya Federasyonu’na tah-
liye edilen, daha sonra Azerbaycan’a göç eden Ahıska Türklerinin bir kısmı, 1992’nin başlarından itibaren 
Türkiye’ye göç etmeye başlamışlardır. Göç edenlerin büyük çoğunluğu Bursa ve civarına yerleşmiştir. 
İkinci yol Özbekistan-Rusya Federasyonu-Türkiye yoludur. 1989’da, Özbekistan’ın Fergana dışındaki 
bölgelerinden Rusya’nın Kabardin-Balkar ve Çeçenistan özerk cumhuriyetlerine göç eden Ahıska Türk-
leri daha sonra Türkiye’ye göç etmişlerdir. Üçüncü yol, Özbekistan’ın değişik yerlerinden Azerbaycan’a, 
oradan da Türkiye’ye göç yoludur. Dördüncü yol Özbekistan- Kırgızistan/Kazakistan-Türkiye yoludur. 
1989 Fergana olayları sonrasında Fergana’nın dışındaki bölgelerden Kazakistan ve Kırgızistan’a göç eden 
Ahıska Türklerinin bir kısmı bu ülkelerden Türkiye’ye göç etmişlerdir. Beşinci ve son yol ise Özbekistan-
Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye yoludur. Özbekistan’dan Gürcistan’a göç eden Ahıska Türkleri burada 
yaşayamayınca Azerbaycan’a, daha sonra da Türkiye’ye göç etmişlerdir. Elbette, Özbekistan dışında yaşa-
yan Ahıska Türklerinden de Türkiye’ye önemli sayıda göç olmuştur. Örneğin, Antalya’ya önemli sayıda 
Ahıska Türkü doğrudan Kazakistan ve Kırgızistan’dan göç etmiştir (Aydıngün, 2007: 347-348).

86 Dernekler, aynı zamanda, 2003 tarihine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen oturma 
ve çalışma izinleri için, bu tarihten sonra da uzun süre sadece oturma izinleri için Ahıska Türklerinin 
başvurularının toplandığı yerler olmuştur. Yıllar içinde bazı derneklerin, Ahıska Türkü olmayanların 
da Ahıska Türkü gibi gösterildiği ve bu yolla oturma izni aldıkları doğrultusunda faaliyetleri tespit 
edilmişse de, derneklerin yıllar boyunca çok önemli bir işlev üstlendikleri gerçeğini göz ardı etmemek 
gerekmektedir. 
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Sonuç olarak, Sovyet dönemi boyunca çok çeşitli sürgün, ayrımcılık 
ve insan hakları ihlallerine maruz kalan, kimlikleri unutturulmak istenen, 
Türkiye’ye ve Türklüğe olan bağlılıklarını hiçbir zaman kaybetmeyen Ahıska 
Türkleri için Türkiye, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra güçlü bir seçenek 
olarak ortaya çıkmış ve önemli bir çekim merkezi olmuştur. Böylelikle, 
Türkiye kamuoyu, çok küçük bir kesimin dışında, Ahıska Türklerinin 
varlığından ve Ahıska Türkleri sorunundan haberdar olmuştur. Sokaktaki 
insanlar; kendisi gibi konuşan, aynı kökenden gelen, aynı dinî inanca sahip, 
örf ve âdetleri birbirine çok yakın, belki de en önemlisi, vatansızlığın yol açtığı 
ruh hâliyle, Türkiye’yi, Türkiye’de doğmuş ve büyümüşlerden çok daha fazla 
seven insanlarla tanışmıştır. Yapılan mülakatlarda Türkiye’ye ilişkin duygular 
Ahıska Türkleri tarafından aşağıdaki şekilde dillendirilmiştir:

Türkiye’ye geldiğimden çok mutluyum. Burada hiçbir şeyden korkum 
yoktur. Korka korka gezmiyorum. Kendi vatanım, kendi milletim. 
Türkiye’ye gelmişim, Türk bayrağına sığınmışım. Dede-babamız 
Türkiye için kan dökmüştür. Bana burada, “Sen neden geldin, sen 
şusun, sen busun”. diyen adam yok.87

Biz mutluyuz. Türkiye’ye gelmişiz. Kim derse ki ben mutlu değilim, 
çıksın geri gitsin, biz onu kabul etmeyiz, çünkü Türkiye bizim 
toprağımız. Dedemiz, babamız, kökümüz Türk. Asıl Osmanlı Türkleri 
biziz. Sovyet hükümetinin bizim ayağımız değmeyen yeri kalmadı. 
Görmediğimiz millet yok bizim, yani Özbek de gördük, Kırgız da 
gördük, Tacik de gördük, Türkmen de gördük, ama biz ananemizi 
değişmedik, dilimizi unutmadık, Kuran’ımızı yitirmedik. Allaha çok 
şükür, Türkiye bizi kabul etti. Biz vatandaş da olduk.88

1991’de geldim. Hatay’a geldim. Akrabalar çok. Allah razı olsun. Burası 
benim vatanım. Dinimiz, bayrağımız bir.89 

Yapılan birçok mülakatta benzer duygular dile getirilmiştir. Yaşanan tüm 
zorluklara rağmen duyguların bu şekilde ifade ediliyor olması, belki de birçok 
Türkiye vatandaşının anlamakta zorlanacağı bir duyguya işaret etmektedir. 
Bu duygu, aslında, bir yeri vatan olarak tanımlayabilmek için gereken kendini 
güvende hissetme ve geleceğini kurabilme şansına sahip olma duygusudur. 
‘Yatağına yattığında korkmadan uyuyabilmek’ diye tarif etmiştir, bir Ahıska 
Türkü bu duyguyu. ‘Sokakta özgürce dolaşabilmek, rahatça Türkçe konuşmak, 

87 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
88 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
89 Mülakat, Antalya (Türkiye), Şubat 2005.
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camiye gidebilmek’ biçiminde de tarif edilmiştir bu duygu. Bu bağlamda, bu 
duygunun her türlü entegrasyon sorunundan bağımsız olarak bir önem arz 
ettiğine dikkat çekmek gerekmektedir.

Mülakat yapılan yaşlı bir Ahıska Türkü erkek, her türlü zorluğa ve birçok 
eksikliğe karşın Türkiye’ye ve Türk devletine ilişkin düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:

Mesela ben Azerbaycan’dan turist pasaportuyla geldim. Devlet, ‘Neden 
geliyorsun’ diye sormadı. Kabul etti. Sonra vatandaş yaptı. Daha önce de 
Bulgaristan’dan zorunlu göç olmuştu. Devlet bizle ilgilenemedi. Burada 
çalışan adama ‘Sen neden burada çalışıyorsun?’ diyen olmadı. Bir senede 
100 aile, ikinci senede 500 aile kendi kendine geldi. Devlet sormadı. 
Devlet aslında üzerine düşeni yapamadı. Ama bizim şikâyetimiz yok.90

Türkiye’ye göç eden Ahıska Türklerinin çok büyük çoğunluğu, Türkiye’yi 
tartışmasız ana vatan olarak görmekte ve Türkiye’de olmaktan mutlu olduklarını 
ifade etmektedirler. Vatanın neresi olduğu konusunda karmaşık duygular 
içinde olan - çok az sayıda da olsa - Ahıska Türkleri de bulunmaktadır. Ancak, 
zaman içinde, Türkiye’ye iyice entegre olmaya başlayınca bazı tereddütlerin 
ve karmaşık duyguların değiştiği de bir gerçektir. 2005 yılında Antalya’da 
mülakat yaptığımız Ahıska Türkü bir genç kızla 2014 yılında tekrar mülakat 
yapma fırsatını elde ettik ve sözünü ettiğimiz değişime önemli bir örnek teşkil 
ettiğini gördük. Böylesi bir dönüşümü yaşayanların sayılarının şu an için çok 
fazla olmasa da ilerideki yıllarda artacağı düşüncesindeyiz. Sözünü ettiğimiz 
genç kız, kendisiyle 2005’te, Antalya’da yapılan mülakat sırasında sorulan 
“Sen kendini nereye ait hissediyorsun? Sana göre vatan neresi? Bir olanak 
olsa Kırgızistan’a mı gitmek istersin, başka bir yere mi gitmek istersin yoksa 
Türkiye’de mi kalmak istersin?” sorusuna şöyle yanıt vermiştir:

Ben açıkçası ne orada ne burada kendimi evimde gibi hissediyorum. 
Orada doğdum, orada büyüdüm, alıştığım ortam orası ve orası bana 
daha yakın geliyor. Seyrettiğim filmler olsun, kültür olsun, şu olsun, 
bu olsun. Ama hep buraya da gelmek istiyordum. Orada da kendimi 
rahatsız hissediyordum. Kendimi oraya da ait hissetmiyordum. Genelde 
dışlandığımı hissediyordum. Çoğu zaman, annemin anlattıklarından 
olsun, babamın anlattıklarından olsun. Benim aslında yaşadığım 
kötü şeyler çok değildi, çok negatif şeyler olmadı. Ama anneannem, 
babaannem, dedem, bütün sülalem çok rahatsız oldular bazı 
durumlardan. Çok kötü şeyler yaşadılar.91

90 Mülakat, Antalya (Türkiye), Şubat 2005.
91 Mülakat, Antalya (Türkiye), Şubat 2005.
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2014 yılında kendisiyle tekrar mülakat yapma fırsatı bulduğumuzda, artık 
Türkiye’ye çok büyük ölçüde entegre olduğunu, vatan konusunun zihninde 
netleştiğini, hatta aile ve akrabalarıyla eskiden çok sık yaptığı görüşmelerin 
dahi eskiye oranla azaldığını tespit ettik. Vatan konusundaki düşüncelerini bu 
kez şu şekilde ifade etmiştir:

İlk geldiğim zamanlarda e-posta ile sık sık akrabalarla, kendi yaşıtlarımla 
haberleşiyorduk. Ama son yıllarda iletişim olanakları daha genişlemiş 
olmasına rağmen eskisi gibi bir araya gelmeye zaman ayıramıyoruz. Belki 
de artık azınlıkta olmadığımızdan ve vatanımıza kavuştuğumuzdan olsa 
gerek. Ne de olsa kimliğimizi kaybetme korkusu yok artık.92

Ahıska Türklerinin 3835 Sayılı Yasa Çerçevesinde Türkiye’ye 
İskânlı Göçü

Örgütlenme ve Gürcistan’daki köylerine dönüş mücadelesinin anlatıldığı 
bölümde de belirtildiği gibi, Gürcistan’a dönüşün mümkün olmaması hâlinde 
Türkiye’ye göç etmelerine izin verilmesini isteyen Ahıska Türklerinin yıllarca 
süren ısrarlı talepleri nihayet karşılığını bulmuş, Sovyet makamları 1989’da, 
konuyu Türkiye’ye ileterek, Türkiye’nin kabul etmesi hâlinde göçe izin 
vereceklerini bildirmişlerdir. Sovyetler Birliği’nin bu teklifiyle ilgili iki taraf 
arasında görüşmeler yapılmış, belli sayıda Ahıska Türkü’nün Türkiye’ye 
göçü üzerinde mutabakata varılmıştır. Ancak aynı dönemde Bulgaristan’daki 
Türklerin Türkiye’ye zorunlu göçe zorlanmaları, konunun askıya alınmasına 
sebep olmuş ve bir müddet sonra da Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne olumsuz 
yanıt vermesiyle görüşmeler son bulmuştur. Türkiye’nin verdiği yanıtta, göçe 
izin verilemeyeceği, Ahıska Türklerinin Gürcistan’daki eski köylerinde ya da 
başka bir yerde yerleştirilmelerinin sağlanması dile getirilmiştir.

Ahıska Türklerinin, 1990 yılında, hem Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğine 
hem de Türkiye’deki ilgili makamlara, Türkiye’ye göç etme isteklerini 
içeren başvurularının sürmesi konuyu tekrar gündeme getirmiş, dönemin 
cumhurbaşkanının talimatıyla ilgili devlet bakanlığı göçle ilgili çalışma başlatmıştır. 
Yaklaşık iki yıllık sürede herhangi bir sonuca ulaşamayan Ahıska Türklerinin 
Türkiye’ye göçü konusu, 20 Ekim 1991’de yapılan genel seçimler sonrasında 
kurulan Doğru Yol Partisi (DYP) ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) koalisyon 
hükümetiyle birlikte tekrar hız kazanmıştır. Nihayetinde, dönemin cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın girişimleriyle Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü ve iskânını 

92 Mülakat, Antalya (Türkiye), Mayıs 2014.
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düzenleyen, 3835 sayılı, Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair 
Kanun, 2 Temmuz 1992’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş, 11 
Temmuz 1992’de 21281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasa kapsamında önceliğin en zor koşullarda yaşayan Ahıska Türklerine 
verilmesi öngörülmüştür. Bakanlar Kurulu ilk aşamada 500 Ahıska Türkü 
ailenin iskânlı göçünü gerçekleştirme ve Iğdır’a yerleştirme kararını almış, 
bu plan çerçevesinde 150 ailenin 1992 yılında, 350 ailenin de 1993 yılında 
Iğdır’a yerleştirilmesi planlanmıştır.93 Program çerçevesinde, Şubat 1993’te, 
30 ailelik ilk grup Azerbaycan’dan, daha sonra 70 aile Kazakistan’dan, 20 
aile Rusya Federasyonu’ndan, 20 aile Kırgızistan’dan, 10 aile Özbekistan’dan, 
toplam 150 aile getirilip Iğdır’da kendileri için hazırlanan geçici iskân 
konutlarına yerleştirilmişlerdir.94 Yerleştirilen Ahıska Türklerine vatandaşlık 
hakkı tanınmış, mesleklerine ve/veya niteliklerine göre kamu sektöründe işe 
yerleştirilmişlerdir. 150 ailenin kısa bir sürede yerleştirilmelerine ve programda 
öngörülmesine karşın, kalan 350 ailenin Türkiye’de yerleştirilmesi mümkün 
olmamış, iskânlı göç programı akamete uğramıştır (Aydıngün, 2007: 342).

3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun 
hâlâ yürürlüktedir. Yürürlükte olmasına karşın yasanın uygulanmamasına 
ilişkin değişik gerekçeler ileri sürülebilir. 1990’lı yıllar, Türkiye’nin, bir taraftan 
derin ekonomik sorunlarla, bir taraftan terörle, diğer taraftan da koalisyon 
hükümetlerinin yol açtığı siyasi istikrarsızlıklarla mücadele ettiği yıllardır. 
Türkiye’nin o yıllardaki zayıf ve kırılgan ekonomisi, önce 1989’da Bulgaristan’dan 
göçe zorlanan Türklerin, 1990-1991’deki Körfez Krizi sırasında ve sonrasında 
Kuzey Irak’tan gelen mültecilerin, daha sonra da Bosna Savaşı’ndan kaçan 
Bosnalı Müslüman mültecilerin getirdiği - her ne kadar dış yardımlar olsa da 
- ekonomik yükün altından kalkamamıştır. Anımsanacağı gibi Türkiye, ayrıca, 
1994 yılında, ekonomisini derinden sarsan büyük bir ekonomik kriz yaşamıştır. 

93 Iğdır’ın seçilmesinin nedeni, Ahıska Türklerinin Gürcistan’daki köylerine yakın olması, ayrıca, burada 
yaşayanlarla aynı kültürü ve dili paylaşıyor olmalarıdır. 1992’de il olan Iğdır’da, 1930’larda sınırdan 
kaçarak Türkiye’ye sığınmış Ahıska Türkleri de yaşamaktadır. Ancak, Iğdır’a yerleştirilen Ahıska Türk-
lerinin zaman içinde Türkiye’nin başka bölgelerine göç ettikleri, çeşitli nedenlerle Iğdır’da yaşama-
ya devam etmeyi tercih etmedikleri bilinmektedir. Ayrıca, belirtilmesi gereken bir başka husus da 
Türkiye’nin iskânlı göç hususunda başarılı bir program gerçekleştiremediği, topluluğun ve bölgenin 
özelliklerinin yeterince dikkate alınmadığıdır. 

94 Bir kaynakta, başlangıçta 150 ailenin Türkiye’ye iskânlı göçünün öngörülmesine karşın çeşitli neden-
lerle fiili olarak 179 ailenin geldiği ileri sürülmektedir. Aynı kaynakta ülkelerden gelen aile sayıları da 
farklıdır. Buna göre Azerbaycan’dan 40, Kazakistan’dan 71, Kırgızistan’dan 23, Rusya Federasyonu’ndan 
35, Özbekistan’dan 10, toplam 179 ailenin geldiği belirtilmektedir (Avşar ve Tunçalp, 1994: 53).
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Terörle mücadelenin getirdiği ek ekonomik maliyet de bunlara eklendiğinde 
siyasi ve ekonomik tablonun ne kadar vahim olduğu açıkça görülebilir. 3835 
sayılı yasanın uygulanmaya devam edilmesinin, devlet katında, eski Sovyet 
coğrafyasında yaşayan - sayıları yaklaşık 300 bin ile 400 bin olarak tahmin 
edilen - tüm Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç etmek isteyebilecekleri endişesi 
yarattığını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Ancak, 3835’in akamete uğraması, 
Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç etmelerine engel olamamıştır.

 3835 sayılı yasanın dışında Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç etmelerini 
sağlayacak başka yasalar da vardır. Bunlardan biri, 1934 yılında çıkarılan, 2006 
yılında yürürlüğe giren 5543 sayılı yasanın 48. Maddesi gereğince yürürlükten 
kaldırılan 2510 sayılı İskân Kanunu’dur. 2006 yılına dek uygulanan 2510 sayılı 
İskân Kanunu’nda Ahıska Türkleri ‘millî mülteciler’ olarak kabul edilmekteydi. 
‘Millî mülteci’ kavramı, etnik Türk olan ya da Türk kültürünü benimsemiş olanların 
Türkiye’ye göç etme, yerleşme ve vatandaşlık alma haklarının olduğunu ifade 
etmekteydi (Kirişçi ve Sönmez, 1995). Her ne kadar, Türk kültürünün ve etnisitesinin 
nasıl tanımlanacağı tartışmalı da olsa, geriye dönük uygulamalara bakıldığında, 
Balkanlar’da ve Kafkasya’da Türkçe konuşan halkların, bu yasanın ilgili maddeleri 
çerçevesinde Türkiye’ye kabul edildikleri görülmektedir (Aydıngün, 2002c: 28).95

Yabancıların Türkiye’de oturma izni alması konusunda yeni düzenlemeler 
getiren ve 14 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu da Ahıska Türklerini olumlu ve olumsuz anlamda 
etkilemektedir. Örneğin, daha önce ‘Ahıska İkameti’ adı altında Ahıska Türklerine 
oturma izni verilirken, 6458 sayılı yasaya göre artık ‘Ahıska İkameti’ diye bir 
ikamet çeşidi bulunmamaktadır. Ahıska Türkleri de – eskiden olduğu gibi yine 
sürgün belgesini vererek - ücret ödemeden ‘İnsani İkamet’ belgesi alacaklardır. 
‘İnsani İkamet’, Türkiye’de bir geliri olmasa da yabancılara verilen oturma izni 
demektir. Yasanın olumlu özelliklerinden biri, 1 Ocak 2015’ten itibaren ilk kez 
ikamet iznine başvuracakların Türkiye’ye gelmek zorunda kalmayıp, yaşadıkları 
ülkelerdeki Türkiye devletinin temsilciliklerine başvuracak olmalarıdır.96

95 19 Eylül 2006’da kabul edilen, 26 Eylül 2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5543 
sayılı İskân Kanunu’nun 3. Maddesinin d, e, f, g ve ğ fıkralarına göre Türk soyundan ve Türk kültürüne 
bağlı olanların kabul edilme statüleri tanımlanmaktadır. Hangi grupların Türk soyundan olduğu veya 
Türk kültürünü benimsediğinin tespiti yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.

96 Bu konuda daha kapsamlı bilgi için bk. “İkamet İzinleri Hakkında Önemli Açıklama”, 20 Temmuz 
2014. http://ahiskalim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=302:ikamet-izinleri-
hakkinda-onemli-aciklama
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Özetle, Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göçlerini düzenleyecek, göç 
ettikten sonra da sorunlarını çözecek yasalar var olmakla birlikte, özellikle 
2002’den bu yana, bunları hayata geçirecek siyasi kararlılık gösterilmemektedir. 
Bunun nedenlerinden biri, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yapılan 
yasal düzenlemelerin Ahıska Türklerini bazı konularda mağdur etmesidir. 
Hükümetlerin değişen öncelikleri, Türk dilli ülke ve topluluklara yönelik ilginin 
azalması ve grubun yeterince örgütlü olmaması da diğer nedenler arasında 
sayılabilir. Diğer taraftan, özellikle 2000’li yılların başına kadar etkin bir şekilde 
kullanılan gayriresmî yöntemler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, teşvik edici olmak 
istememekle birlikte, Ahıska Türklerinin göçüne olumlu baktığı, sorunlara köklü 
çözümler üretebilecek siyasi kararlığı etkin bir şekilde göstermemekle birlikte 
grubun yaşadığı sorunları çözme çabasında olduğunu ortaya koymaktadır.

Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Serbest Göçü

3835 sayılı yasa çerçevesinde hazırlanan Ahıska Türklerinin Türkiye’ye 
iskânlı göçü tam olarak uygulanamamış olsa da, hem bu yasanın hem de o 
dönemde yürürlükte olan 2510 sayılı yasanın serbest göçe olanak tanıması, 
Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göçünü hızlandırmıştır. Serbest göçle gelenler 
önemli zorluklarla karşı karşıya kalmışlarsa da, devletin Ahıska Türklerine 
yönelik hem resmî hem de gayriresmî biçimlerde kendini gösteren olumlu 
tutumu, Ahıska Türklerinin yaşamlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmıştır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra Türkiye’ye göç etmeye 
başlayan Ahıska Türkleri Iğdır, İstanbul, Yalova, İzmir, Konya, Çanakkale, 
Ankara, Aydın, Denizli, Kocaeli, Bursa ve Antalya şehirlerine yerleşmeye 
başlamışlardır. Ahıska Türklerinin göçü, 1996-1997 yıllarından sonra büyük 
bir hızla artarak devam etmiştir.97 1990’lı yılların başından itibaren Türkiye’ye, 
ağırlıklı olarak da Bursa ve çevresine, daha sonraları ise Türkiye’nin birçok 
kentine göç eden Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğu, daha önce de belirtildiği 
gibi, Fergana olayları sonrasında Özbekistan’dan Sovyet coğrafyasının 
muhtelif yerlerine dağılmış olan Ahıska Türkleridir. İlk yıllarda yerleşmek için 
Bursa’nın tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, kentin bir sanayi 

97 Merkez ve yerel yetkililerden ve derneklerden edinilen bilgiler, Türkiye’ye göç eden Ahıska Türklerinin, 
2005 yılı itibarıyla, 5.526 haneye ve en az 35 bin kişiye ulaştığını gösteriyor. Hane sayılarının şehir-
lere göre dağılımı şöyledir: Iğdır (178), İstanbul (600), Yalova-Çınarcık (80), İzmir (25), Konya (29), 
Çanakkale (67), Ankara (27), Aydın-İncirliova (30), Denizli (40), Gebze (250), Bursa (3.500), Antalya 
(700) (Aydıngün, 2007: 345). Günümüzde aynı yerleşim yerlerinde oturan Ahıska Türklerinin kesin 
rakamlarını vermek mümkün değilse de sayılarının arttığı dernek yetkililerince dile getirilmektedir.
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şehri olması ve burada daha kolay iş bulunabileceğinin düşünülmesidir. Diğer 
tercih nedenleri arasında, Bursa’nın bir göçmen kenti olması nedeniyle yeni 
göç eden insanların kente daha kolay uyum sağlayabileceklerinin varsayılması 
ve kentte daha önce gelmiş Ahıska Türklerinin varlığıdır.

Bursa’da belli mahallelere (Zümrütevler, Eğitim, Yeşilyayla, Teleferik) 
yerleşmeye başlayan Ahıska Türkleri, karşılaştıkları birçok güçlüğe karşın 
hızla kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışmışlardır. Karşılarına çıkan 
güçlüklerin başında oturma ve çalışma izni, konut, vatandaşlık hakkı elde etme, 
diploma denkliği, çocukların okullara kayıtları, geldikleri ülkedeki emeklilik 
haklarının transferi, iş bulma ve sağlık sorunları gelmekte, bu sorunların bir 
kısmı yıllar içinde çözülmüşse de, bir kısmı hâlen çözüm beklemektedir.98

Yukarıda sıralanan sorunların arasında, özellikle yaşlı Ahıska Türklerini 
doğrudan ilgilendiren konuların başında, geldikleri ülkelerde edindikleri 
emeklilik haklarının Türkiye’ye transferi gelmektedir. Ekonomik olarak belki 
de Türkiye’de çok fazla bir değeri olmayan emeklilik maaşlarını alabilmeleri, 
buna hak kazanmış Ahıska Türkleri için psikolojik olarak önem arz etmektedir. 
Bunun için izlenen yol, 4-5 ayda bir, bir kişinin yol masrafı karşılanarak, 
vekâlet usulüyle birden fazla kişinin emekli maaşının alınmasıdır. Bu konuda 
bir Ahıska Türkü düşüncelerini şöyle dile getirmiştir:

Bir mezarlık Ahıska’da kaldı. Bir mezarlık Kazakistan’da kaldı. Nasıl ziyaret 
edeceğiz babalarımızı? Şimdi param vardı, gittim. Eee, sonra nasıl gideceğim 
mezar ziyaretine? Emekli maaşlarımız ne olacak? O kadar çalışmışız. 
Emekliler oradan maaşını alamıyor. Anlaşma yapmalı devlet. Kazaklarla 
anlaşma yok. Kırgızlarla var. Oradaki emekliliğimi buraya getirebilir.99

Geldikleri ilk yıllarda diploma denkliği sağlamada karşılarına çıkan 
engeller, Ahıska Türklerinin çoğunlukla meslekleri dışında buldukları işlerde 
çalışmalarını zorunlu kılmıştır. Sovyetler Birliği’ndeki eğitim sistemi dikkate 
alındığında, sürgünü ve neden olduğu zorlukları yaşamış olan yaşlılar dışında, 
eğitimi ve mesleği olmayan Ahıska Türkü’ne rastlamanın hemen hemen 
mümkün olmadığı kolaylıkla söylenebilir. Ancak, birçok alanda diploma 
denkliğinin sağlanmasının neredeyse olanaksız olması, meslek sahibi ve 
yetenekli Ahıska Türklerinin meslekleriyle ilgisi olmayan işlerde çalışmalarına 
neden olmaktadır. Özellikle sağlık sektöründe, hekim, diş hekimi vb. meslek 

98 Bursa Milletvekili Kemal Ekinci, Ahıska Türklerinin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alınması için 
yasa teklifi vermiştir. bk. “CHP’den Ahıska Türkleri’nin SGK Kapsamına Alınması İçin Kanun Teklifi”, 12 
Aralık 2011. http://www.sondakika.com/haber-chp-den-ahiska-turkeleri-nin-sgk-kapsamina-3185602/

99 Mülakat, Antalya (Türkiye), Şubat 2005.
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sahiplerinin denklikleri çok daha zor olmaktadır.100 Çeşitli sınavlara girmesi 
gereken Ahıska Türklerinin bu sınavlarda karşılarına çıkan en önemli sorun 
dil sorunudur. Her ne kadar, Türkçe konuşma açısından bir zorluk çekmeseler 
de, mesleki dilin Türkçe terminolojisini bilmemektedirler. Yaşamları boyunca 
ana dillerinde hiç eğitim alma şansları olmayan Ahıska Türklerinden akademik 
Türkçeyi anlamalarını beklemek elbette mümkün değildir. Bu sorunları 
aşmaya yönelik düzenlemeler de yetersiz kalmıştır.

Bursa’da görüşme yapılan bir Ahıska Türkü kadın bu konudaki 
düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:

Elimde mesleğim var ama çalışamıyorum ve çok üzülüyorum. Hadi ben 
hemşireyim. Nice nice başarılı doktorlarımız var, biliyorum. Kendim de 
çalıştım onlarla Özbekistan’da, ama burada kartonpiyercilik yapıyorlar, 
temizlik yapıyorlar, bulaşık yıkıyorlar. Yani inanın gördüğüm zaman 
üzülüyorum, diyorum ki, ne duruma düştük biz ya… Sonuçta bu 
insan senelerini vermiş, okumuş, bir de pratiği var, yani aslında halka o 
kadar yararlı olurdu ki. Ama yok, orada dışlandık, burada da böyle bir 
muamele yapıyorlar bize, çok üzülüyorum.101

Ahıska Türkleri, ilk zamanlarda genellikle inşaat, boya badana, dekorasyon, 
kartonpiyer, mobilyacılık vb. işlerde çalışmışlar, zamanla tekstil ve imalat 
sanayisinde iş bulmaya başlamışlardır. Bursa’da gelişmiş bir sanayi ve imalat 
sektörünün olması, Ahıska Türklerinin orta ve büyük ölçekli işletmelerde 
iş bulmalarını sağlamıştır. Göçün başladığı ilk yıllarda oturma ve çalışma 
izninin göreli de olsa daha kolay alınması, Ahıska Türklerinin iş bulmalarını 
kolaylaştırmıştır. Özellikle tekstil, o dönemde en çok Ahıska Türkü istihdam eden 
sektörlerin başında gelmiştir. Tekstil sektöründe erkeklerden daha çok kadınlar 
ve yetişkin genç kızlar çalışmaya başlamıştır. Ancak, bulunan işlerden elde edilen 
gelir, Ahıska Türklerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye yetmemiştir. Bunun en 
temel nedeni, özellikle tekstil sektöründe, Ahıska Türklerinin düşük maaş karşılığı 
ve sigortasız çalıştırılmış olmalarıdır.102 Ahıska Türkleriyle yapılan görüşmelerde 
ön plana çıkan bir diğer husus ise yetenekli gençlerin desteklenmesine ilişkin 
talepler olmuştur. Örneğin, Ahıska Türkü bir kadın, oğullarının spor konusundaki 
başarılarını anlatmış, tüm olanaksızlıklara rağmen başarılı olmak için çalışan bu 
gençlerin daha iyi koşullarda neler yapabileceklerine dikkati çekmiştir:

100 1992’den günümüze, aradan geçen 12 yıla karşın, sadece İnegöl’de (Bursa) 40 civarında hemşire ve 
yaklaşık 10-15 hekim, diploma denkliklerinin olmaması nedeniyle mesleklerini yapamamaktadırlar. 
Daha ayrıntılı bilgi için bk. “Ahıska Türkü Sağlıkçıların ‘Denklik Sorunu’”, 4 temmuz 2014. http://
www.haberler.com/ahiska-turku-saglikcilarin-denklik-sorunu-6223824-haberi/

101 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
102 Oturma ve çalışma izni olmayan durumlarda, Ahıska Türklerinin emeklerinin piyasa koşullarında daha 

kolay sömürüldüğü bir gerçektir.
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Oğullarımın biri 17 yaşında, diğeri ise 15. Artık büyüdüler. Büyük 
oğlum judoda Bursa birincisi oldu. Spor konusunda, kültürel, sosyal 
faaliyetler konusunda bize yol gösterseler, çok başarılı olur gençlerimiz. 
Eşimin zaten güreşte Sovyet döneminde aldığı madalyaları vardı. Bunlar 
da babalarına çekmiş. Satrançta okullar arası yapılan müsabakalarda 
küçük oğlum hem İzmir’de ikinci oldu hem de burada. İkisi de çok 
başarılı ama yollarını açan yok. Çok başarılı çocuklarımız var.103

Kitlesel göçün 1996-1997 yıllarından sonra artarak devam etmesi, Bursa’ya 
daha önceki yıllarda gelen Ahıska Türklerinin koşullarını daha da güçleştirmiştir. 
Göçün hızlanarak sürdüğünü gören merkezî ve yerel yöneticilerin, zamanla 
göçün önüne geçebilmek için uygulamalarda bazı değişikliklere gittikleri 
söylenebilir. Birçok konuda, daha önce hayli esnek davranan merkez ve yerel 
kamu yöneticileri, bu esneklikleri yavaş yavaş daraltmaya başlamışlardır. Öte 
yandan, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde yapılan yasal düzenlemeler de 
Ahıska Türklerine olumsuz yönde yansımış ve durumlarını zorlaştırmıştır. 
Bu noktada vurgulanması gereken, Ahıska Türklerinin yapılan genel yasal 
düzenlemeleri - bu düzenlemeleri kendilerine yansıyan boyutları üzerinden 
deneyimledikleri için - kendilerine yönelik olumsuz düzenlemeler olarak 
algılamış olmalarıdır. Bunların başında oturma ve çalışma izni alma konusundaki 
değişiklikler gelmektedir. 2003 yılından sonra gelen Ahıska Türkleri oturma ve 
çalışma iznini, eskiden olduğu gibi kolaylıkla alamaz olmuşlardır. 

Bakanlar Kurulu kararlarıyla 1997-2005 tarihleri arasında 39 bin 715 
kişiye oturma izni verilmiştir.104 2002 yılına kadar oturma izni, çalışma izniyle 

103 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
104 Göçün en yoğun olduğu dönem olan 1997-2005 arasında, bir yasaya, iki Bakanlar Kurulu kararına ve 

dört İçişleri Bakanlığı kararına dayanarak toplam 39.715 Ahıska Türkü’ne 2003 yılına dek oturma ve 
çalışma izni, 2003’ten sonra ise sadece oturma izni verilmiştir. Kararnameler ve tarihleri şöyledir: (1) 25 
Mart 1998 tarihli ve 10856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca, 12 Mart 1997’den önce gelmiş olan 6.652 
kişiye oturma ve çalışma izni, (2) 14 Mayıs 1998 tarihli 4360 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve 
Seyahatleri Hakkında Kanun uyarınca, 12 Mart 1997 ve 14 Mayıs 1998 tarihleri arasında gelmiş olan 
5.688 kişiye oturma ve çalışma izni, (3) 1 Nisan 2000 tarihli ve 588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarın-
ca, 14 Mayıs 1998 ve 1 Nisan 2000 tarihleri arasında gelmiş olan 8.022 kişiye oturma ve çalışma izni, (4) 
18 Temmuz 2000 tarihli ve 5006 sayılı İçişleri Bakanlığı Kararınca, 14 Ocak 2000 ve 31 Temmuz 2002 
tarihleri arasında gelmiş olan 5.708 kişiye oturma ve çalışma izni, (5) 10 Ekim 2003 tarihli ve 182008 
sayılı İçişleri Bakanlığı Kararı uyarınca, 31 Temmuz 2002 ve 10 Ekim 2003 tarihleri arasında gelmiş olan 
2.726 kişiye yalnızca oturma izni, (6) 5 Ağustos 2004 tarihli ve 144859 sayılı İçişleri Bakanlığı Kararınca, 
10 Ekim 2003 ve 5 Ağustos 2004 tarihleri arasında gelmiş olan 3.781 kişiye yalnızca oturma izni, (7) 10 
Ekim 2005 tarihli ve 175053 sayılı İçişleri Bakanlığı Kararı uyarınca, 5 Ağustos 2004 ve 10 Ekim 2005 
tarihleri arasında gelmiş olan 7.138 kişiye yalnızca oturma izni verilmiştir (Aydıngün, 2007: 343). 2012 
yılı itibarıyla vatandaş olanların dışında oturma izni olanların sayısı 12.191 olarak verilmektedir.
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birlikte emniyet müdürlükleri tarafından verilmiş, 2003 yılından itibaren ise 
toplu ve dernekler üzerinden yapılan başvurular yerine bireysel başvurular 
teşvik edilmiş ve sadece oturma izni verilmiştir. Şubat 2003’te çıkmış olan 4817 
sayılı yasa, yabancıların Türkiye’de çalışma izni alma esaslarını belirlemektedir. 
Bu konuda Ahıska Türklerine yansıyan en önemli değişiklik, Ahıska Türk 
derneklerinin hazırladıkları listelerin il emniyet müdürlüklerine teslim edilmesi 
suretiyle, birlikte ve ücret ödemeksizin alınan oturma ve çalışma izinlerinin artık 
bu şekilde alınamayacak olmasıdır. Oturma izinleri Emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından verilmeye devam edilmekle birlikte, çalışma izni için Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bireysel başvuru yapılması zorunlu kılınmıştır.105

Bu, gerek yeni gelenlerin gerek daha önce gelenlerin durumlarını 
güçleştirmiştir. Zira dernekler üzerinden hem oturma hem çalışma izni almaya 
alışmış olan Ahıska Türkleri için oturma izni ve çalışma izni iki farklı süreç 
hâline gelmiş, oturma izni alan birçok Ahıska Türkü çalışma izni olmaksızın 
çalışmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla, daha zor iş bulmaya, iş bulsalar da 
daha düşük ücretlerle çalışmaya razı olmaya başlamışlardır. Diğer bir ifadeyle, 
çalışma izni olmayan Ahıska Türkleri, kötü koşullarda, sigortasız, daha da 
önemlisi kaçak çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu da, Ahıska Türklerinin 
yerel işverenler tarafından ucuz işgücü olarak görülmelerine ve işverenlerin 
bu durumdan faydalanmak istemelerine yol açmıştır.

Burada ilginç bir hususun vurgulanması gerekmektedir. Bir göçmen 
kenti olan Bursa’da, yerel halkın göçmenlere yönelik bakışı, her yerde olduğu 
gibi, bazı olumsuzluklar içerebilmektedir. Bursa’da göçmenler çalışkan olma 
özellikleri ve ucuz iş gücü sağlamaları nedeniyle, aslında yerel halka ekonomik 
pazar içinde rakip olmaktadırlar. Son dönemlerde bu süreç, 1989’dan 
sonra Bursa’ya yerleşen Bulgaristan Türklerinde yaşanmıştır. Devletin ve 
uluslararası örgütlerin katkılarıyla ev sahibi olabilen, kendi işini kurma şansı 
yakalayabilen gruplar, yerel halk tarafından biraz kıskanılmakta ve onlara 
karşı antipatik duygular ortaya çıkabilmektedir. Ancak, bu durumun Ahıska 
Türkleri örneğinde bu şekilde geliştiği söylenemez. Bunun başlıca nedenleri 
arasında, Ahıska Türklerinin geldiklerinde ve sonraki yıllarda maddi açıdan 
kötü durumda olmaları, son derece az sayıda Ahıska Türkü’nün ev sahibi 

105 27 Şubat 2003 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan, 4817 sayılı, Yabancıların Çalışma İzinleri Hak-
kında Kanun kapsamında, Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, 
sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılarla bildirim yükümlülüklerinin nasıl 
yerine getirileceğine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş ve çalışma izni verme yetkisi Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına verilmiştir.
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olması, Ahıska Türklerinin yaşadıkları sürgünler nedeniyle yerel halkın onlara 
duyduğu sempati sayılabilir. Yapılan görüşmelerin birinde, bir Ahıska Türkü, 
kendilerine Bursalıların nasıl yardımcı olduklarını şu şekilde dillendirmiştir:

Buradaki Ahıskalılar iş ararken çok yardımcı oluyorlar. İş varsa bize 
veriyorlar. Hiç kimse demez ki sen Ahıskalısın, sana iş yok. Bizimkilere 
yardımcı oluyorlar, Kendinde iş yoksa arkadaşına telefon açıyor, 
“Ahıskalı geldi, onu işe al.” diyor.106

Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göçünün sürmesi, kamu yöneticilerinin başka 
konularda da değişik uygulamalara yönelmelerine neden olmuştur. Örneğin, 
sağlık ve eğitim alanlarında Ahıska Türklerine sağlanan kolaylıklar aşamalı olarak 
azaltılmıştır. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan bir Ahıska Türkü, daha 
önce valiliklerden aldığı sevk kâğıdıyla ücretsiz tedavi olup ilaçlarını yine ücretsiz 
alabiliyorken daha sonra bu durum yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Oturma izni 
veya vatandaşlığı olmayan Ahıska Türklerinin okul çağındaki çocukları, göçü 
takip eden ilk yıllarda misafir öğrenci statüsünde okullara kabul edilmişler, 
ancak gerekli yasal düzenlemelerin olmayışı farklı şehirlerde farklı uygulamaların 
yapılmasına neden olmuştur. Bu tür sorunların çözümü, Ahıska Türklerinin 
yoğun olarak yaşadıkları Bursa gibi kentlerde, özellikle belediye, valilik ve emniyet 
müdürlüğünün takip ve tavsiyeleri doğrultusunda gayriresmî uygulamalarla 
büyük ölçüde çözülebilirken, daha az sayıda bulundukları yerleşim yerlerinde 
aynı durum söz konusu olmayabilmiştir. Özellikle, göçün ilk yıllarında, en yoğun 
olduğu Bursa’da yapılan mülakatlarda, Ahıska Türkleri gayriresmî olarak sağlanan 
kolaylıkları ve birçok konuda gördükleri desteği dile getirmişlerdir:

Ben Ahıska Türklerine yapılan yardımlara bizzat şahit oldum. Valilikten, 
başka yerlerden. Çok hasta götürmüşüz, hastalarımıza baktırttılar, 
ameliyat ettirdiler, çok yardımcı oldular. Allah hepsinden razı olsun.107

Oturma izni bulunmayan veya yaptığı başvurunun neticelenmesini 
beklemekte olan Ahıska Türklerinin çocukları eğitim konusunda önemli 
sorunlarla karşılaşmışlardır.108 Okullara uyum konusunda Ahıska Türkü 
çocukların zorluklar çektiği de yapılan mülakatlarda dile getirilmiştir:

106 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
107 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
108 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek, 2 Eylül 1990 tari-

hinde yürürlüğe konulan Çocuk Hakları Sözleşmesini Türkiye, 14 Eylül 1990 tarihinde, etnik grupla-
rın ana dilde eğitimi hususundaki maddelere çekince koyarak imzalamıştır. Bu sözleşme, yasal statüsü 
ne olursa olsun, tüm çocukların eğitim hakkını garanti altına almaktadır. Ancak, uygulamada yaşanan 
sorunların başında, oturma izni olmayan – yasadışı - göçmenlerin, adres verme zorunluluğu nedeniyle 
çocuklarını okullara kaydettirmek istememeleri gelmektedir. Bu, sadece Ahıska Türkleri için değil, 
diğer göçmenler için de geçerli bir durumdur. 
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Okulun müdürü bizi çağırdı bir gün, dedi ki “Ahıskalı çocuklar çok zeki 
ve çalışkan çocuklar ama hepsi çok kavgacı, kız çocuklar bile kavga ediyor, 
tekmeliyor, dövüyor. Siz bunları evde terbiye etmiyor musunuz?” Ahıskalı 
bir veli, Fergana’dan çıkanlardan, anlattı ki “Biz Fergana’dan sürüldük, 
Rusya’ya gittik, oradan Azerbaycan’a geldik. Türk olduğumuz için her 
yerde dışlandık. Bu çocuklar, kendilerini yumruklarla ispat etmeye 
çalışıyorlar, onun için kavgacı oldular.” diye anlattı. Okul müdürü o vakit 
o kadar güzel bir şey söyledi ki, “Artık kavgaya gerek yok. Türkiye’ye 
geldiniz. Burada sizi kimse Türk’sünüz diye dışlamaz.” dedi.109

Ahıska Türklerinin, zaman içinde Bursa’daki yaşamlarını daha da zorlaştıran 
en önemli gelişme, Şubat 2001’de Türkiye’de yaşanan ekonomik krizdir. Türkiye’de 
yaşayan herkesi derinden etkileyen ekonomik kriz, Ahıska Türklerini daha 
çok etkilemiştir. Bu krizden en çok etkilenen sektör, Ahıska Türklerinin düşük 
ücretlerle de olsa en yoğun olarak çalıştıkları tekstil sektörü olmuştur. Tekstilin 
yanı sıra başta otomotiv olmak üzere, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğun 
olduğu otomotiv yan sanayi ve genel imalat sanayi de krizden payını almıştır. Tüm 
ülkede olduğu gibi Bursa’da da işten çıkarmalar yaygınlaşmış, hemen hemen her 
gün onlarca, hatta yüzlerce iş yeri kapanmıştır. Bu durum, zaten zor koşullarda 
yaşayan Ahıska Türklerinin yaşam koşullarını iyice zorlaştırmıştır.

Ahıska Türkleri, karşılaştıkları bu yeni gelişmenin yarattığı zorlukları, 
Bursa’dan başka şehirlere göç ederek aşmaya çalışmışlardır. Ekonomik kriz 
sonrasında Ahıska Türklerinin bir bölümü, başta Antalya olmak üzere, başka 
şehirlere göç etmişlerdir.110 Özellikle Antalya, hem iklimi hem de turizm 
sektörünün sağladığı iş bulma olanaklarının fazlalığından ötürü Ahıska 
Türkleri için bir cazibe merkezi olmuştur. Antalya’nın Ahıska Türkleri 
açısından önemi, turizm sezonu boyunca Rus ya da Rus dilli turistlerin 
bu kenti tercih etmeleridir. Rus ya da Rus dilli turistlerin Antalya’yı adeta 
bir turizm üssü olarak görmeleri, bunun da ötesinde sürekli yaşamak için 
de tercih etmeleri, ana dili gibi Rusça bilen Ahıska Türklerinin burada iyi 
koşullarda iş bulmalarını sağlamıştır. Bursa’da yaşarken ekonomik kriz 
sonrasında Antalya’ya yerleşen Ahıska Türklerinin yanı sıra Bursa’da yaşamaya 
devam eden, sadece turizm sezonunda Antalya’ya çalışmak için gelen Ahıska 

109 Mülakat, Bursa (Türkiye), Ocak 2005.
110 Antalya, yıllardır, sadece Bursa ve diğer şehirlerdeki Ahıska Türkleri için değil, Kazakistan ve/veya 

Kırgızistan’dan sezonluk çalışmak ya da sürekli yerleşmek amacıyla gelen Ahıska Türkleri için de bir 
cazibe merkezidir. Dernek yetkilileri Antalya’da yaklaşık 27 bin Ahıska Türkü’nün yaşadığını ifade 
etmektedirler. Daha kapsamlı bilgi için bk. “Ahıska Türkleri Ulusal Kurultayı Antalya’da Yapıldı”, 29 
Mart 2014. http://www.haberler.com/ahiska-turkleri-ulusal-kurultayi-antalya-da-5843383-haberi/
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Türkleri de vardır. Çoğunlukla erkekler, yılın yaklaşık altı-yedi ayını çalışmak 
için Antalya’da geçirmektedirler.

Antalya’ya gelen Ahıska Türklerinin yerleşecekleri mahalleyi belirleyen 
etkenlerden biri, nereden geldikleri ve daha önce gelen akrabalarının ve 
tanıdıklarının nerede oturduğudur. Özbekistan’dan gelenlerin büyük 
çoğunluğu Dokuma Mahallesi’nde otururken, Kazakistan ve Kırgızistan’dan 
gelenler yerleşmek için daha çok Lara civarını ve Zerdalilik Mahallesi’ni tercih 
etmektedirler. Zerdalilik Mahallesi’nde yaşayan Ahıska Türklerinin büyük 
çoğunluğu Merke’den – Kazakistan - göç etmiş olanlardır. Bunların da önemli 
bir kısmı Aspinza’nın – Ahıska - Hırtız köyündendir. Bu da, Ahıska Türklerinin 
akraba ve eş dost temelinde mekânsal yoğunlaşmalarını göstermektedir.

1991’den sonra Türkiye’ye göç eden Ahıska Türkleri arasında genel ekonomik 
durumu en iyi olanlar, belki de Antalya’da yaşayan Ahıska Türkleridir. Antalya’daki 
Ahıska Türkleri, turizmin başkentinde, turizm sektöründen iyi gelir elde etmektedirler. 
Her ne kadar, bir kısmı, sadece yaz sezonunda çalışsalar da sezonda kazanılan parayla 
kışı da geçirmeleri mümkün olabilmektedir. Birçok Ahıska Türkü, bazı işverenlerin 
alıştıkları ve bir sonraki sezonda da çalıştırmak istedikleri elemanlarının kış boyunca 
kira ve diğer ev giderlerini karşıladıklarını ve/veya maaş vermeye devam ettiklerini 
belirtmişlerdir. Turizm sezonunda aşağı yukarı bin civarında gencin Antalya’ya gelerek 
çalıştığı, çalışan gençlerin eğer yeterince para biriktirebilirlerse ve sahip oldukları işle 
ailelerini geçindirebileceklerine ikna olurlarsa daha sonra ailelerini de getirdikleri, 
mülakatlar sırasında derneklerin yetkilileri tarafından sıklıkla anlatılmıştır. Anlatılanlara 
göre, bir sezonda bir kişi yaklaşık on bin dolar, hatta bazen yirmi veya otuz bin 
dolar kazanabilmektedir. Türkiye’nin diğer yerlerinde yaşayan Ahıska Türklerinin 
ekonomik durumlarıyla karşılaştırıldığında, Antalya’da elde edilen gelirlerin yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu sayede Antalya’da yaşayan Ahıska Türklerinden ev sahibi 
olanların sayısının hiç de az olmadığı ifade edilmiştir. Ancak, bu ekonomik düzey, bir 
dezavantaj yarattığı, para kazanmak daha cazip geldiği için gençlerin eğitimi biraz ikinci 
plana attığı, yaşlıların da bu durumdan şikayetçi oldukları, yine görüşülen derneklerin 
yetkilileri tarafından aktarılmıştır. “Sonrasını düşünmek gerekir, okumadan olmaz.” diye 
düşünen Ahıska Türkleri, derneklerin gençleri eğitime yönlendirmek için teşvik edici 
bazı faaliyetler düzenlediğini, Bursa’daki Ahıska Türkü gençlerin daha fazla okuduğunu, 
çünkü Bursa’da Antalya’daki kadar para kazanma olanağının olmadığını anlatmışlardır.

Vatandaşlık hakkı elde edenler de ağırlıklı olarak mesleklerinin dışında 
işlerde çalışmakla birlikte sosyo-ekonomik açıdan göreli de olsa biraz daha iyi 
koşullarda yaşamaktadırlar. Vatandaş olsun ya da olmasın, Ahıska Türkleri 
birçok konuda aynı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunların başında, 
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elde ettikleri gelirin, başta ev kirası olmak üzere, birçok sabit gideri karşılamada 
yetersiz kalması gelmektedir. Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğu, aradan geçen 
bunca zamana karşın hâlâ kiralık evlerde oturmaktadırlar. Ev satın almış ya da 
kendi olanaklarıyla ev yapmış olan Ahıska Türklerinin sayısı yıllar içinde artmış 
olmakla birlikte konut sorunu hâlen tam anlamıyla çözülememiştir. Kiralık 
evde oturmak, Sovyet sisteminden gelen Ahıska Türkleri için katlanılması zor 
bir durumdur. Ev kirası, sabit giderler arasında en önemli yeri işgal etmektedir.

Ahıska Türkleri, içinde bulundukları zorlukları aile dayanışması yoluyla 
aşmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca, grup içi dayanışmanın da oldukça yüksek düzeyde 
olduğu kolaylıkla söylenebilir. Ahıska Türklerinin yaşadıkları yerlerdeki yerel halkla 
da oldukça iyi ilişkiler geliştirdikleri gözlenmektedir. Dayanışma ağına, gözlemlerden 
hareketle, yerel halkın da büyük ölçüde dâhil olduğunu söylemek mümkündür. 
Örneğin, bazı ev sahiplerinin bir süre ev kirası almaması ya da evini Ahıska Türkü’ne 
daha ucuza kiralaması, komşuların ev eşyası vermesi, yiyecek ve giyecek yardımının 
yapılması, özellikle göçün ilk yıllarında sağlanmış destekler arasındadır.

Mevsimlik olarak çalışmaya gelenler hariç, hâlen yaklaşık 50-60 bin 
Ahıska Türkü’nün Türkiye’de yaşadığı tahmin edilmektedir. 2014 yılı 
itibarıyla resmî makamlarca verilen rakamlara göre yaklaşık 28 bin Ahıska 
Türkü vatandaşlık elde etmiştir. Türkiye’deki Ahıska Türklerinin büyük 
çoğunluğu serbest göçle gelenlerdir. Her ne kadar, Türkiye, Ahıska Türklerinin 
sorunlarının bir kısmını çözmüş, yarıya yakınını vatandaş yapmış ve belirli 
dönemlerde ayrıcalıklı bir yaklaşım sergilenmişse de hâlâ vatandaşlık, oturma 
ve çalışma izinleri, diploma denklikleri ve çocukların eğitimi gibi konularda 
çözüm bekleyen önemli sorunlar bulunmaktadır.111 Vatandaşlık sürecinin 

111 3835 sayılı, “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun”a, 18.02.2009 tarihinde, 
5838 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca eklenen Geçici Madde 1’le yapılan değişiklikle, 01.01.2009 
tarihinden önce ikamet tezkeresi almak suretiyle Türkiye’de ikamet eden Ahıska Türklerine, bu madde-
nin yürürlüğünden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, milli güvenlik açısından sakıncası 
olmamak şartıyla, 11.02.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve diğer ilgili mevzuat-
ta  öngörülen şartlar  aranmaksızın, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde Türk vatandaşlığına alı-
narak çifte vatandaşlık statüsü sağlanmış, bu geçici madde sayesinde 2009 yılında 6.050 Ahıska Tür-
kü vatandaşlığa alınmıştır. 1991-2011 yılları arasında Türk vatandaşlığına alınanların sayılarıyla ilgili 
ayrıntılı bilgi için bk. “Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı”, 20 Ocak 2012. 
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-0081sgc.pdf. Ancak, ilgili maddenin yayımından geç haberdar olan 
ve verilen sürede istenilen belgeleri temin edemeyen binlerce Ahıska Türkü bu uygulamadan yararlana-
mamış ve vatandaş olamamıştır. Ahıska Türklerinin mağduriyet yaşadığını savunan Kocaeli Milletvekili 
Lütfü Türkkan, konuyla ilgili 22.11.2013’te Türkiye Büyük Millet Meclisine yasa teklifi sunmuştur. “Ahıs-
ka Türklerine Türk Vatandaşlığı Yolu”, 14 Ocak 2014.  http://www.ukraynaninsesi.org/haber/turkiye/
ahiska-turklerine-turk-vatandasligi-yolu/404.html, “Ahıska Türkleri İle İlgili Kanun Teklifi”, 3 Eylül 2013. 
http://www.avrupagazete.com/dunya/16206-ahiska-turkleri-ile-ilgili-kanun-teklifi.html 
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uzun sürmesi, ayrıca, ilk ve ortaöğretim düzeyinde denklik konusunda sorun 
yaşanmasa da üniversite diplomalarının denkliğinin de son derece uzun ve zor 
bir süreç olması Ahıska Türklerini yıpratmaktadır. Daha önce de belirtildiği 
gibi, diploma denkliği sorunu, özellikle sağlık alanında, yüksek eğitimli 
birçok Ahıska Türkü’nün kendi mesleğini icra edememesine ve önemli bir 
statü kaybına uğramasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak, 1992’den bu yana Türkiye’ye göç eden Ahıska Türklerinin bütün 
olumsuzluklara karşın geleceklerini Türkiye’de gördüklerini söylemek mümkündür. 
Türkiye’de yeni bir yaşam kuran Ahıska Türklerinin hemen tamamına yakını geldikleri 
ülkeye geri dönmeyi düşünmemektedirler. Vatandaşlık, oturma ve çalışma izni, 
diploma denkliği vb. birçok sorunla birlikte yaşamaya devam eden Ahıska Türkleri, 
yaşadıkları yerlere uyum gösterebilmişlerdir. Yüksek düzeyde elde edilen toplumsal 
bütünleşme, onların kendilerini ana vatanlarında hissetmelerini ve bir kimlik sorunu 
yaşamamalarını sağlamaktadır. Ahıska Türklerinin kimlik sorunu yaşamamalarındaki 
en büyük etken, Sovyet dönemi boyunca Sovyet kimliğini ve kültürünü kabul etmeyip 
kendi kimliklerini ve kültürlerini büyük ölçüde korumalarından kaynaklanmaktadır. 
Bu süreçte dil, hem kimliğin ve kültürün korunmasında hem de Türkiye’de toplumsal 
bütünleşmenin sağlanmasında en önemli araç olmuştur.

Ana vatana kavuşma isteğinin yanı sıra kimliği ait olduğu güvenli bir yere 
taşıma amacı da Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç etmelerindeki en temel 
nedenlerden biridir. Bu açıdan, kimliğin açıkça yaşanmadığı ve korunmak 
zorunda kalınan yerler Ahıska Türkleri için vatan değildir. 1944 sürgününü 
yaşamış yaşlı kuşaklar sürgünü ve sürgünün yol açtığı travmayı112 genç kuşaklara 
aktararak, sürüldükleri yerlerin vatan olarak benimsenmesi olasılığının önüne 
geçmeye çalışmışlardır. Sürgünü yaşamış kuşakların bu çabası, ait olunan ve 
hissedilmesi gerekenin Türk kimliği ve kültürü olduğunun genç kuşakların 
kolektif hafızalarına yerleştirme çabası olarak değerlendirilebilir.

Her ne kadar, Türkiye’ye göç, Ahıska Türklerini birçok açıdan rahatlattıysa 
da başka açılardan bazı dezavantajlar doğurmuştur. Dilin, kimliğin, kültürün 
ve geleneklerin rahatça yaşanmaya başlanması, vatana kavuşmanın getirdiği 
gevşeme ve asimilasyon korkusunun ortadan kalkması, daha önce var olan 
sıkı grup bağlarının zayıflamasına yol açabilmektedir.

112 İnsanlık dışı koşullarda yapılan sürgün yolculuğu, bu yolculuk sırasındaki hastalıklar, soğuk, açlık, can 
kayıpları, yaşamını kaybedenlerin herhangi bir dinî tören düzenlenmeksizin vagonlardan rastgele dı-
şarı atılması, kayıpların yaslarının tutulamaması, Ahıska Türklerinin yaşadığı ve kolektif hafızalarında 
yer etmiş travmanın en önemli olgulardır.
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Bu konuda bir Ahıska Türkü’nün görüşleri şöyledir:

Taşınan ailelerin büyük bir çoğunluğu, ailem dâhil, Rusça 
bildiklerinden ve turizm sektöründeki geniş istihdam olanaklarından 
yararlandıklarından Antalya’da yaşıyor. Antalya, çocukluğumu 
geçirdiğim kasabayı aratmıyor. Sanki hepsi olduğu gibi Antalya’ya 
taşınmaya anlaşmış gibi. Gene komşuluk ilişkileri, dayanışma ve her 
etkinlikte bir araya gelmeler yaygın. Ama bu bağların gittikçe azaldığını 
görüyorum, özellikle yeni kuşaklarda.113

Küreselleşen dünyanın bir gerçeği olan ‘bireyselleşme’ olgusu Ahıska 
Türklerinin yeni kuşaklarını da etkilemektedir. Küreselleşmenin yol açtığı 
büyük toplumsal değişimler yeni bir birey tipi yaratmıştır. 1980’lerin 
başından itibaren tüm dünya toplumlarının içine girdiği değişim süreci, 
hızına yetişilemeyen bilişim teknolojisi sayesinde şu ana dek görülen en 
yüksek düzeyde seyreden değişim ve dönüşüm süreci ucu açık, sonu olmayan 
ve ne yöne doğru gelişeceği kestirilemeyen, alışılmış, geleneksel ya da klasik 
olanı sürekli tehdit eden ve onlara karşıtlıklar üreten bir süreç olma özelliğini 
taşımaktadır. Karşımızda artık ‘yeni birey’ bulunmaktadır. Batılı toplumlarda 
aslında epeydir var olan bu yeni birey tipiyle Türkiye gibi ülkeler yeni 
tanışmaya başlamışlardır. Bu yeni birey, kendisine ‘hayır’ denilmesine pek 
alışık olmayan, buyurganlığa, yasakçılığa, yaşamlarına müdahale edilmesine 
karşı çıkan; özgürlük ve çoğulculuk gibi değerler üzerinden yaşamla bağ kuran 
bir bireydir. Bu bireyin sosyal ilişkileri de teknolojinin ürettiği yeni araçlarla - 
skype, messenger, whatsapp, viber, tango, facetime, facebook, twitter - olmaktadır.

Ahıska Türkleri de tüm bu iletişim teknolojilerini kullanmaktadırlar. 
Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, ulusötesi bir topluluk olmanın tüm teknik 
olanaklarına sahip olmalarına ve bunları kullanmalarına karşın içerik olarak 
gayet gelenekseldirler. Bu anlamda, Ahıska Türklerinin durumunda, yukarıda 
tarif edilen birey tipinden, yani kozmopolit bir ulusötesicilikten değil, etnik bir 
ulusötesicilikten söz etmek ve ulusötesi köylülerden söz etmek mümkündür. 
Uzak mesafelerin ve ayrılıkların algılanışı ve en ileri teknolojiyle kurulan 
ilişkilerin niteliği son derece gelenekseldir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ve Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerinin tüm bu gelişmelerden önümüzdeki 
yıllarda ne şekilde etkileneceklerini, geleneksel bağlarını ve ilişkilerini eskiden 
olduğu gibi daha ne kadar sürdürebileceklerini, kozmopolit bir ulusötesicilik 
deneyimi yaşayıp yaşamayacaklarını veya yukarıda tarif edilen birey tipine bir 
dönüşümün olup olmayacağını ya da ne zaman olacağını önümüzdeki yıllar 
gösterecektir.

113 Mülakat, Antalya (Türkiye), Mayıs 2014.
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7. Krasnodar ve Rostov’daki (Rusya Federasyonu) 
 Ahıska Türkleri: Ayrımcılıklar ve İnsan Hakları İhlalleri

Özbekistan’dan Rusya’ya Zorunlu Göç

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, Ahıska’daki köylerinden 
Orta Asya’ya sürülen Ahıska Türklerinin bir kısmı - yaklaşık 55 bin - 
Özbekistan’a yerleştirilmişler ve yeni yaşamlarını Özbekistan’da kurmuşlardır. 
Özbekistan’daki Ahıska Türklerinin bir kısmı 1956 sonrasında Azerbaycan’a 
göç etmişlerdir. Ahıska Türkleri ilk kez Özbekistan’da 1979 nüfus sayımı 
verilerinde yer almış, nüfuslarının 48.700 olduğu ortaya çıkmıştır. 
Chikadze’nin de belirttiği gibi, bu sayı, sürgünle gelen Ahıska Türklerinin 
sayısının altındadır. Ahıska Türklerinin nüfusu 1989 nüfus sayımında ikiye 
katlanarak 106.300 olmuştur. Ancak, pasaportlarında farklı milliyetler yazan 
Ahıska Türklerinin tam nüfusunu bilmek mümkün olmadığından yapılan 
tahminleri de dikkate almak gerekmektedir. Örneğin, Chikadze, 1989 yılına 
ilişkin Arif Yunusov’a referans vererek, Yunusov’un tahmininin, Özbekistan’da 
yaklaşık 160 bin Ahıska Türkü’nün yaşadığı doğrultusunda olduğunu 
belirtmektedir (2007: 116-117).

Yapılan birçok mülakattan, Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin 
diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinde yaşayanlara oranla yerel halkla daha 
uyumlu ve iç içe bir yaşam sürdükleri sonucu çıkmıştır. Bu nedenle, 1989 
yılında, başta Fergana olmak üzere, Özbekistan’ın çeşitli yerlerinde patlak 
veren Ahıska Türklerine yönelik saldırılar, Ahıska Türkleri arasında büyük bir 
şaşkınlıkla karşılanmıştır. Mülakatlarda, bu tür saldırıların en son Özbekistan’da 
olabileceğini düşündüklerini ifade eden Ahıska Türkleri, Özbeklerle 
aralarındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu, olaylar sonrasında birçok 
Özbek’in, yaşanan olaylardan ve yıllardır birlikte yaşadıkları bu insanların 
çoğunun Özbekistan’ı terk etmek zorunda kalmasından dolayı duydukları 
üzüntüyü dile getirdiklerini ifade etmişlerdir. Öylesine beklenmedik şeyler 
yaşanmıştır ki Özbekistan’da, “Doğduğum ülkeden nefret ediyorum.” demiştir, 
Krasnodar’da mülakat yaptığımız bir Ahıska Türkü. Aynı kişi, Özbekistan’a, 
sadece babasının mezarını ziyaret etmek için iki üç günlüğüne gittiğini 
söylemiştir. Birçok Ahıska Türkü evleri yakıldığında itfaiyenin yanan evlerini 
söndürmediğini, müdahaleyi ancak yangının Özbeklerin evlerine sıçrayacağı 
zaman yaptıklarını anlatmıştır. Bazıları ise itfaiyenin yanan evlere su yerine 
mazot döktüğünü söylemiştir. Şüphesiz, tüm bu olanlardan sonra, Ahıska 
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Türkleri yaşamlarını, evlerini ve dostlarını bırakmak zorunda kaldıkları için 
büyük bir travma yaşamışlardır. Bu travmaya en iyi örneklerden biri, kitabın 
ilk bölümünde hikâyeleri anlatılan üç kadından biri olan Şefika Hanım’dır.

Öte yandan, Fergana olaylarının on binlerce Ahıska Türkü’nü 
Özbekistan’ı terk etmek zorunda bırakması,114 Özbekistan’dan ayrılanların 
farklı yerlere yerleşme zorunluluğu ve yerleştikleri bölgelerde ortaya çıkan 
sorunlar, Ahıska Türklerinin Gürcistan’daki köylerine geri dönüşü meselesini 
gündeme taşımış, ancak somut bir gelişme söz konusu olmamıştır.

1989 yılında, Fergana bölgesinden göç etmek zorunda bırakılan 
yaklaşık 14 bin Ahıska Türkü Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgelerine 
yerleştirilmişlerdir. Bu konuda görüşülen Ahıska Türklerinden biri, 
Özbekistan’dan Rusya’ya geliş nedenlerini şu şekilde açıklamıştır:

Fergana’da pamuk meselesi önemli idi. Özbekistan Komünist Partisi 
yolsuzluk yapıyor deniliyordu. Bunlardan kurtulmak istedi. Moskova 
ve Ahıska Türklerini kullandılar. Rusya’nın soğuk bölgelerine de işçi 
lazımdı, kimse gitmek istemiyordu. Oralara da işçi gerekiyordu, bunun 
için Özbekleri de kullandılar.115

Ahıska Türklerinin Rusya Federasyonu’na yerleştirilmelerine ilişkin karar, 
Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu’nun 202 sayılı, 13 Temmuz 1989 tarihli ve 
503 sayılı, 26 Temmuz 1989 tarihli kararlarıyla belirlenmiştir. Bu iki karar 
uyarınca göç ettirilenlerin yerleştirildikleri yerlere uyumlarını kolaylaştıracak 
ve kayıplarını telafi edecek önlemlerin alınması öngörülmüştür. Sovyetler 
Birliği’nin Fergana olaylarının hemen sonrası Rusya’ya getirdiği Ahıska 
Türkleri çoğunlukla Belgorod, Voronez, Kursk, Orel, Smolensk ve Tver’e 
yerleştirilmişlerdir. Bu göçü takip eden bir yıl içinde 70 binden fazla Ahıska 
Türkü korku, baskı ve can güvenliğinin olmaması nedeniyle Özbekistan’ı terk 
etmiştir. Sonuçta, Fergana olaylarını takiben yaklaşık 90 bin Ahıska Türkü bir 
yıl içinde Özbekistan’ı terk etmiştir. Özbekistan’ı terk edenler, başta Rusya 
ve Azerbaycan olmak üzere, Sovyetler Birliği’nin çeşitli cumhuriyetlerine - 
özellikle Kazakistan ve Ukrayna’ya116 - göç etmişlerdir (Ossipov ve Cherepova, 
1996: 7-8; Osipov, 2000: 9-10).

114 Yapılan mülakatlarda Fergana olayları sonrasında çok sayıda Ahıska Türkü’nün kayıp olduğu belirtil-
miştir. Onların akıbetinin ne olduğu ise hâlen bilinmemektedir.

115 Mülakat, Nijnibakanski-Krasnodar (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
116 Ukrayna’daki Ahıska Türkleri hakkında kapsamlı bilgi için bk. (Klynchenko vd., 1999).
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Rusya’ya Götürülen ve Kendi Olanaklarıyla Göç Eden Ahıska 
Türklerinin Yoğunlaştıkları İki Bölge: Krasnodar ve Rostov

Kuban nehrinin boylu boyunca kat ettiği, Rusya’nın tahıl ambarı olarak 
bilinen Krasnodar, Karadeniz’in kuzey kıyısında, güneydoğusunda Gürcistan’la 
çok kısa sınırı olan bir bölgedir. Mülakat yapılan Ahıska Türklerinin önde 
gelenleri, Krasnodar bölgesinde yaşayan Ahıska Türklerinin ağırlıklı olarak 
dört ilçede yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu dört ilçe, daha önce de belirtildiği 
gibi, Krımsk, Abinsk, Apşeronsk ve Beloreçensk’tir. Ahıska Türkleri Krasnodar 
şehri içinden ziyade çevre köy ve ilçelerde yaşamaktadırlar. Mülakatlar, 
ağırlıklı olarak Krasnodar şehrinin yanı sıra Ahıska Türklerinin en yoğun 
olarak yaşadıkları Nijnibakanski ve Apşeronsk’ta gerçekleştirilmiştir.

Ahıska Türklerinin Krasnodar’daki en büyük sorunlarından biri Kozak 
örgütleridir. Ahıska Türkleri, Kozakların117 Türkleri sevmediğini, yerel 
makamların onları desteklediğini dile getirmişlerdir. Kozakların yaydığı 
korkunun Ahıska Türklerini son derece tedirgin ettiği, provokasyonlara alet 
olmamaları için aile büyüklerinin gençleri kontrol altında tutmak için seferber 
olduğu, yapılan mülakatlarda sıklıkla dile getirilmiştir.118 Kozakların yarattığı 
tedirginliğin yanı sıra Krasnodar bölgesinde yaşayan Ermenilerle Ahıska 
Türkleri arasında gerilim yaratmak için çeşitli provokatif girişimlerin de 
olduğu, bazı Ahıska Türkleri tarafından dile getirilmiştir.

Rostov, kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeyde Volvograd bölgesi ve güneyde 
de Voronej bölgesiyle sınırı olan, ayrıca, Krasnodar, Stravropol ve Kalmukya 
Cumhuriyeti ile de sınırı bulunan bir bölgedir. Rusya’nın en turistik, 
ekonomisi gelişmiş, nüfus açısından da en yoğun bölgelerinden biridir. Don 
nehrinin kıyısında yer alan Rostov-na-Donu, hem Rostov bölgesinin hem 
de Rusya’nın Güney Federal Bölgesi’nin idarî merkezidir. Rostov bölgesinde 
yaklaşık 40 bin civarında Ahıska Türkü’nün yaşadığı, ancak bunların çok 
azının - yaklaşık 40-50 aile - Rostov-na-Donu’da yaşadıkları, dernek yetkilileri 
tarafından belirtilmiştir. Ahıska Türkleri, Krasnodar’da olduğu gibi, Rostov’da 
da kent merkezinden ziyade çevre il ve ilçelerde yaşamaktadırlar. Yaşadıkları 
yerler arasında Batayski, Bagayevski, Volgodonski, Salzki, Simkarakul ve 

117 Kozakların kökenine ilişkin Giriş bölümündeki 8 nolu dipnota bakınız.
118 2000 yılı sonunda yaklaşık 15.700 Kozak’ın Krasnodar bölgesinde asker olarak kayıtlı olduğu, 283 

paramiliter Kozak biriminin Krasnodar’da görev yaptığı, 100’den fazla Kozak örgütü üyesinin resmî 
görevlere getirildiği belirtilmektedir. Kapsamlı bilgi için bk. (Swerdlow, 2006: 1847-1848).
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Zernagradski sayılabilir. Mülakatlar, Rostov şehrinin yanı sıra Bagayevski’de 
de gerçekleştirilmiştir.

Ahıska Türk Derneğinin önde gelenleri, Krasnodar bölgesindeki kadar 
olmasa da Rostov’da da önemli sorunlarının olduğunu, derneği de bu nedenle 
kurduklarını ifade etmişlerdir. Var olan sorunlara çözüm üretmek amacıyla, 
örneğin kente gelmiş ve eğitim almakta olan gençlerin sorunlarıyla ilgilenmek 
için bir birliğe ihtiyaç duyulduğu, bu tür ihtiyaçlardan dolayı da 2011 yılında 
Ahıska Türkleri Kültür Merkezi (Dom Kultura) adında bir merkez kurduklarını 
belirtmişlerdir. Kültür merkezi olarak birçok aktiviteye katıldıklarını ifade 
eden dernek yetkilileri, çeşitli spor faaliyetleri, sosyal aktiviteler ve kültürel 
faaliyetler yaptıklarını belirtmişler, eğitim alanındaki sorunların ve gençlerin 
iş bulmada karşılaştıkları zorlukların aşılması için de faaliyet gösterdiklerini 
dile getirmişlerdir. Dernek Başkanı, bu derneğin kurulmasının en temel 
nedenlerinden birinin gençlere faydalı olmak olduğunu belirtmiş, kırsal 
bölgelerden Rostov’a üniversite eğitimi almak üzere gelmiş olan gençlerin 
dernekteki faaliyetler sayesinde birbirleriyle tanıştıklarını ve çeşitli aktiviteler 
yaptıklarını söylemiştir. Bu kültür derneği aynı zamanda birbirlerine yardımcı 
olmalarını sağlayan bir kurum hâline gelmiştir. Ahıska Türkü gençler günlük 
yaşamlarında karşılaştıkları sorunları birbirleriyle dayanışarak ve dernek 
yetkililerinden yardım alarak çözmektedirler. Tıp eğitimi alan Ahıska Türkü 
gençlerin sayısının oldukça fazla olduğu dikkat çekmektedir. Doktorluğun her 
koşulda ihtiyaç duyulan bir meslek olması nedeniyle tercih edildiği görüşü, 
yapılan mülakatlarda gençler tarafından belirtilmiştir. Kültür derneğinin; 
gençlerin birbirleriyle tanışmalarını, yardımlaşmalarını sağlamanın yanı sıra 
kültürlerini muhafaza etme ve belki de bunun için en gerekli şey olduğu 
düşünülen grup içi evlilik (endogami) pratiğinin devam etmesini sağladığını 
da iddia etmek mümkündür. Gençlerle yapılan mülakatlarda en çok ön plana 
çıkarılan konu, kentlerde iş bulmanın zorluğu olmuştur. Bununla birlikte, 
Stravropol’den Rostov’a okumak için gelen bir genç, sadece kentlerde değil, 
köylerde de Ruslardan dolayı zorluk çektiklerini belirtmiştir.

Bilindiği gibi, Fergana olaylarından sonra Ahıska Türklerinin bir kısmı 
Krasnodar bölgesine yerleşmişlerdir. İçişleri Bakanlığı verileri, 3 Ekim 1989 
tarihine kadar bölgeye gelen 176 Ahıska Türkü’nün oturma izni aldığını 
göstermektedir. Ancak, Moskova’dan gelen emirler, bu tarihten sonra Rusya’ya 
gelen Ahıska Türklerinin, Rusya’nın orta bölgelerine yerleşmelerinin teşvik 
edilmesi doğrultusunda olmuştur. Bu emirler 1476 sayılı ve 24 Aralık 1987 
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tarihli Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Kararı’na dayandırılmıştır. Bu tarihten 
sonra gelenler propiska alamamışlardır. Bir diğer önemli husus da, Haziran 
1989’dan önce, yaklaşık 2 bin Ahıska Türkü’nün Apşeronsk ve Beloreçensk’te 
yaşamakta olduğudur. Ancak, bu sayı, tüm Krasnodar bölgesine yerleşime 
getirilen kısıtlama ve başka yerlere yerleşimin teşvik edilmesine rağmen 
yıllar içinde artmış, 1995 yılı itibarıyla Krasnodar bölgesindeki Ahıska Türkü 
nüfusu yaklaşık 16 bin olmuştur. Ahıska Türkleri ağırlıklı olarak Apşeronsk, 
Krımsk ve Abinsk’e yerleşmişlerdir (Ossipov ve Cherepova, 1996: 10-11).

Özellikle kendi olanaklarıyla Rusya’ya göç edenlerin, Rusya’da 
yerleşecekleri yerleri seçerken, hem Ahıska Türklerinin yoğun olarak 
yaşadıkları bölgeleri tercih ettikleri hem de iklim ve iş koşullarının yanı sıra 
Ahıska’ya yakınlığı da göz önünde bulundurdukları, yapılan mülakatlarda 
ortaya çıkan bulgular arasındadır. Birçok Ahıska Türkü Krasnodar’ın Rusya’nın 
cenneti olduğunu ifade etmişler ve kendilerinin de bu nedenle göç ettiklerini 
belirtmişlerdir. Ahıska Türkleri, ayrıca, bölgeden ayrılan Yunanların ve Kırım 
Tatarlarının119 boşalttığı evlerin bulunmasının önemli bir teşvik edici unsur 
olduğunu aktarmışlardır. Bu açıdan bakıldığında, Krasnodar bölgesinin Ahıska 
Türklerini çeken bir bölge niteliğinde olduğunu belirtmek gerekmektedir.

1990’lı yılların sonunda, Alexander Osipov’un kendi araştırmaları ve 
Vatan Cemiyeti verileri temel alındığında, Rusya’da yerleşmiş olan Ahıska 
Türklerinin yaklaşık 13-16 bininin Krasnodar’da, yaklaşık 13-15 bininin 
Rostov’da, yaklaşık 5 bininin Kabardin-Balkar’da, yaklaşık 5’er bininin 
Çeçenistan, Belgorod, Volgograd, Stavropol’da, yaklaşık 3 bininin Voronej’de 
olduğu, ayrıca, Kalmukya, Astrahan, Kursk, Orlov, Orenburg, Smolensk 
ve Tula’da da Ahıska Türklerinin yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu bölgelerde 
yaşayanların neredeyse tümü, Krasnodar bölgesi hariç, propiska sahibi 
olmuşlardır (Osipov, 2000: 10).

Aslında, Ahıska Türkleri, Rusya’ya - Kabardin-Balkar’a - ilk olarak, 
Sovyetler Birliği’nin okumuş gençleri ihtiyaç duyulan bölgelere gönderen 
programı çerçevesinde, 1960’ların başında gelmişlerdir. 1980’lerin başında 
ise, kırsal ekonominin canlandırılması amacıyla, Özbekistan ve Kazakistan’dan 
bazı Ahıska Türkü aileler Krasnodar bölgesindeki Beloreçensk ve Apşeronsk’a 

119 Kırım Tatarları da 1944 yılında Ahıska Türkleri gibi kendi vatanlarından – Kırım - Orta Asya’ya sürül-
müşlerdir. Kırım Tatarları Sovyet dönemi boyunca son derece kararlı bir mücadele vermiş ve sonuçta 
1989 yılında Kırım’a dönme hakkını elde etmişlerdir. Krasnodar bölgesinden de Kırım’a göçün gerçek-
leşmesi nedeniyle Kırım Tatarlarının boşalan evlerini Ahıska Türkleri satın almışlardır.
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yerleştirilmiştir. Bu dönemde Stavropol ve Kirovsk bölgelerine de Ahıska 
Türkü aileler yerleşmiştir.

1989’dan önce Rusya Federasyonu’na gelenlerin çoğu, Acara’dan 1970’li 
ve 1980’li yıllarda gelmiş olan Ahıska Türkleridir. 1989 sayımı, Krasnodar 
bölgesinde yaşayan Ahıska Türklerinin ağırlıklı olarak Apşeronsk ve 
Beloreçensk ilçelerinde yaşadıklarını göstermektedir. 1989 ve 1990 yıllarında 
bölgeye gelen Ahıska Türkleri, Krasnodar’dan ziyade Rostov’a yerleşmişlerdir. 
1991’den sonra gelenler ise Orta Rusya’dan ve Azerbaycan’dan gelenlerdir.

Ahıska Türklerinin Rusya’ya esas göçü, daha önce de belirtildiği gibi, 
1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında gerçekleşmiştir. 1989 öncesinde, 
Krasnodar bölgesinde yaklaşık olarak üç bin Ahıska Türkü’nün yaşadığı 
kaynaklarda yer almaktadır. 1989 yazında, Fergana olaylarının ardından 
binlerce Ahıska Türkü Rusya’nın orta bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Voronej 
Oblastına yerleştirilen ve neredeyse tamamı Fergana’nın Kuvasay şehrinden 
olan Ahıska Türkleri, Kuzey Kafkasya’ya göç etmeye başlamışlardır. Kuzey 
Kafkasya’nın çeşitli yerlerinde yaşayan akrabalarına ve kendileri gibi sürülmüş 
halklardan olan Kırım Tatarlarına yakın yerlere yerleşmeyi tercih etmişlerdir.

1990 yılının sonlarına doğru Kuzey Kafkasya’ya doğru göç artmış, 
özellikle de Krasnodar bölgesinde yoğunlaşmıştır. Ancak, Krasnodar 
bölgesindeki bölgesel hükümet, geldikleri andan itibaren Ahıska Türklerine, 
bölgeye yasal olarak yerleşebilmeleri için gerekli olan propiska hakkını 
tanımamış, böylece Ahıska Türkleri yeni Rus pasaportlarını alamamışlardır. 
Sonuç olarak devletsiz duruma - ya da yerel otoritelerin ifadesiyle yasa dışı 
göçmen durumuna - düşmüşlerdir, zira dağılma sonrasında eski Sovyet 
pasaportları geçerliliğini yitirmiştir. Bu durum, şüphesiz, hem anayasayla hem 
de federal yasalarla çelişmekte ve Ahıska Türklerinin her kırk beş günde bir 
misafir olarak kayıtlarını yenilemelerini gerektirmekteydi. Bu koşullar altında 
sürekli baskıya maruz kalan Ahıska Türkleri, kendilerine propiska vermeyi 
reddeden yerel hükümet tarafından, propiskasız olmaları nedeniyle cezalara 
çarptırılmış ve bir rüşvet mekanizmasının içine çekilmişlerdir (Kuznetsov, 
2007: 197- 201; Trier vd., 2011: 84).120

120 Ahıska Türkleriyle Krasnodar ve Rostov bölgelerinde yapılan görüşmelerde birçok kişi, Rus gibi gö-
rünmeyen herkesin polis tarafından durdurulduğunu ve kimlik kontrolü yapıldığını belirtmişlerdir. 
Bu durum, özellikle Krasnodar bölgesinde birçok Ahıska Türkü’nün evden çıkamaz ya da merkezlere 
inemez hâle gelmesine neden olmuştur (Bulloch, 2007: 6).
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Propiskasız olmak, Ahıska Türklerinin mülk sahibi olma, yasal olarak 
çalışma, geçerli herhangi bir kimlik sahibi olma, üniversiteye gitme, evlilikleri 
ve doğumları yasal olarak kaydettirme, emeklilik hakkı, sağlık sigortası 
gibi temel haklardan mahrum edilmelerine neden olmuştur. Okullarda da 
önemli bir ayrımcılık söz konusu olmuştur. Yapılan mülakatlarda Ahıska 
Türk çocuklarına ayrı sınıflar açıldığı, en zayıf öğretmenlerin bu sınıflarda 
görevlendirildikleri, müfredatın dahi gereğince uygulanmadığı doğrultusunda 
bilgiler edinilmiştir. Ancak, tüm bu zorluklara rağmen, Ahıska Türklerinin 
çocuklarının eğitimine olanakları elverdiği ölçüde önem verdikleri, yapılan 
saha araştırmasında tespit edilen bulgular arasındadır. Rostov’da gençlerle 
yapılan görüşmeler, son derece dikkat çekici bir başarılı olma arzusunun 
varlığını görmemizi sağlamıştır. Ancak, ne kadar iyi eğitim alırlarsa alsınlar, 
kamu sektöründe istihdam edilmedikleri, görüşülen tüm Ahıska Türkleri 
tarafından dile getirilmiştir. Nijnibakanski’de görüşülen bir Ahıska Türkü bu 
durumu şöyle ifade etmiştir:

Devlet idaresinde çalışan tek bir adamımız yok. Dağınık olarak 
yaşıyoruz, elimizde hiçbir güç yok. En küçük belediyede bile bir 
yöneticimiz, bir vekilimiz yok. Köyde muhtar bile yok.121

Başka bir Ahıska Türkü ise şöyle demiştir:

Türkleri sevmiyorlar, onlara inanmıyorlar. Kredi alamazsın. Devlet 
dairelerinde hiçbir düzeyde çalışamazsın. Mecbur ticaret, tarım, öyle 
işler yapacaksın. Kendi işini yapıyorsan da polis seni daha çok inceliyor. 
Bankada hesabın olsa hemen sorgular, zengin olsan, bir gün gelir hepsini 
elinden alır. Her zaman ikinci sınıf insanlarız. Komünist zamanında 
konuşamıyorduk. Şimdi konuşuyoruz, ama sonuç yine aynı.122

Bu durum, elbette sadece Krasnodar için geçerli değildir. Her ne kadar, 
Krasnodar’a göre, göreceli olarak daha az baskı altında olsalar da Rostov’daki 
Ahıska Türkleri de bir anlamda benzer sorunlar yaşamaktadırlar. Ne de olsa 
Rusya’da tüm Ahıska Türkleri çorni, yani ‘kara’ (esmer) millettir.

Rostov’da görüşülen Ahıska Türklerinden biri somut bir örnek vermiştir:

Bir akrabamı Gürcü soyadıyla polis okuluna sokmaya çalışıyorlar, ama 
pasaportunda Türk yazılı diye almıyorlar. Önce soyadını duyup olur 
diyorlar, kabul ediyorlar, sonra pasaporta bakınca hayır diyorlar.123

121 Mülakat, Nijnibakanski-Krasnodar (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
122  Mülakat, Nijnibakanski-Krasnodar (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
123  Mülakat, Rostov (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
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Ahıska Türklerinin yasal olarak arazi kiralayıp ekmeleri veya pazarda 
ticaret yapmaları da engellenmektedir. Bu durum, bize, yerel makamların, 
bölgeye sonradan gelmiş olan azınlıkların tüm olası gelir kaynaklarının 
önünü keserek aç kalmalarına ve bölgeden gitmelerine yönelik bir strateji 
geliştirdiklerini göstermektedir. Devlet Başkanı Yeltsin’in 1991-1992 yıllarında 
atadığı yerel yöneticiler, yabancı düşmanlığı duygularını etkin bir şekilde 
kullanmış, yasa dışı göçmen durumunda olanlara neredeyse yarı ırkçı bir yasal 
mekanizma tesis etmişler ve uygulamışlardır. Göçmen grupları arasında ilk 
hedef Ahıska Türkleri olmuştur. Nikolay Kondratenko’nun ardından, 2000 
ve 2004 yıllarında Krasnodar Bölgesi Valisi olarak seçilen Aleksandır Tkaçev, 
Ahıska Türklerine yönelik ayrımcı politikaların pekiştirilmesi doğrultusunda 
bir politika izlemiş, bu amaçla devletin kendisine vermiş olduğu yetkileri 
sonuna kadar kullanmıştır. Bu politikalara bir örnek, 2002 yılında, Ahıska 
Türklerine toprak kiralamayı ve ekmeyi yasaklayan düzenleme ve bu 
düzenlemeye göre Ahıska Türklerine toprak kiralayanlara kesilen yüksek 
cezalardır. Ahıska Türkleri ‘misafir’ statüsünde gerekli izinleri almaları hâlinde 
dahi - ki bu her 45 günde bir 60 dolar ödemek suretiyle yenilenen bir belgedir 
- polis tarafından ceza kesilebilmekte ve belgelere el konulabilmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında, polisin sadece insan haklarını ihlal eden uygulamalar 
yapmakla kalmadığını, aynı zamanda, Rusya Federasyonu yasalarını da ihlal 
ettiğini kolaylıkla ifade edebiliriz. Bu uygulama, Ahıska Türklerinin önemli 
bir gelir kaynağının kesilmesine neden olmuş, yaklaşık kırk kadar Ahıska 
Türkü bu kararı protesto etmek üzere on günlük bir açlık grevi kararı 
almışlardır. Açlık grevine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bölgede 
Ahıska Türklerinin maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini incelemek üzere 
bir komisyon kurdurtmasıyla son verilmiştir (Aydıngün vd., 2006: 9-11; 
Bulloch, 2007: 7-8). Onlarca Ahıska Türkü’nün yaptığı açlık grevinin temel 
talebi Ahıska Türklerine vatandaşlık verilmesiydi. Her ne kadar, talepleri 
yerine getirilmediyse de, bu eylem, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler 
Komiserliğinin konuyu ele almasını sağlamış, böylece Ahıska Türklerinin 
uğradığı yumuşak etnik temizlik uluslararası örgütlerin gündeminde daha 
fazla yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda, Kuban idaresi ve Ahıska Türkleri 
arasındaki sorunları çözmek amacıyla monitoring yapan Memorial İnsan 
Hakları Merkezinin konunun duyulmasına yaptığı katkıları da vurgulamak 
gerekmektedir (Shevchenko, 2010: 56, 58). Dahası, Tkachev, 18 Mart 2008’de 
yaptığı bir konuşmada ‘filtrasyon kampları’ önerisini gündeme getirmiş, 
bu kamplarda Slav ismi olmayan yasa dışı göçmenlerin tutulması fikrini 
savunmuştur. Bu dönem, aynı zamanda, Ahıska Türklerinin charter uçak 
seferleriyle Özbekistan’a gönderilmesi gibi fikirlerin de tartışıldığı dönemdir. 
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Bölgede kendilerine yönelik olarak uygulanan ayrımcı politikalar ve 
propiska verilmemesinin temel nedenlerinden biri, onları Rusya’nın orta 
bölgelerine göç etmeye teşvik etmektir. 1989 sonrası dönemde bölgeye göç eden 
grupların propiska alma oranlarıyla Ahıska Türklerininki karşılaştırıldığında 
önemli farklar olduğu açıkça görülmektedir. Bazı yerlerde – Krımsk gibi - 
Ahıska Türklerinin propiska başvurularının reddedilme oranı %90’ların 
üzerine çıkmıştır. Bu durum, bölgede ayrımcı, dışlayıcı ve insan haklarını hiçe 
sayan uygulamalara en çok maruz kalan göçmen grubunun Ahıska Türkleri 
olduğunu açıkça kanıtlamaktadır (Osipov, 2000: 14-15).

Propiska konusunda yaşanan sıkıntıları ve nasıl istenmediklerini bir 
Ahıska Türkü şöyle ifade etmiştir:

On beş yıl propiska yapmadılar, gidiyoruz propiska yap diye, 
yapmıyorlar, sonra propiska yok diye ceza kesiyorlar. Polisler arabayla 
geziyordu oturduğumuz yerlerde, büyük baskılar yaşadık. 1998 
yılında, Krımsk’tan bir uçak Ahıska Türkü’nü Sovyet pasaportlarıyla 
Antalya’ya gönderdiler. Bayağı kriz olmuştu, düşünün, olmayan bir 
devletin pasaportuyla.124

Sonuç olarak, bulundukları bölgelerdeki ekonomik ya da etnik sorunlar 
nedeniyle veya zorunlu göçle gelen Ahıska Türklerini Rusya Federasyonu’nun 
çok farklı bölgelerinde görmek mümkündür. Yıllar içinde çeşitli nedenlerle, 
belki de Kafkasya’nın kültürel dokusunun parçası olduklarını düşünmeleri 
nedeniyle Kuzey Kafkasya’da yoğunlaşan Ahıska Türklerine en ayrımcı 
politikalar Krasnodar’da uygulanmıştır. Diğer bir ifadeyle, Rusya’ya yerleşen 
Ahıska Türkleri arasında sadece Krasnodar bölgesine yerleşenler propiska 
hakkından mahrum olmuşlardır. Söz konusu göç, 1989 yılında, yani Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından önce gerçekleştiği için Ahıska Türklerinin otomatik 
olarak Rusya vatandaşı olmaları gerekmekteydi. Nitekim Ahıska Türkleri, 
Krasnodar bölgesi dışında, oturma izni ve vatandaşlık açısından, istisnai 
durumlar dışında, önemli sorunlarla karşılaşmamışlardır. Krasnodar’da 
yapılan mülakatlarda, çok sayıda Ahıska Türkü, Amerika’ya gidişlerin 
başlamasının ardından, yani hem bölgedeki Türk nüfusun azalması hem 
de Krasnodar’da Ahıska Türklerine yönelik uygulanan ayrımcı politikaların 
uluslararası düzeyde gündeme getirilmesinin Rusya Federasyonu’nun imajına 
verdiği zarar nedeniyle propiska verilmesi konusunda değişiklikler olduğu ve 
göreceli bir rahatlama yaşandığını belirtmişlerdir.

124  Mülakat, Apşeronsk-Krasnodar (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
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Diğer bir ifadeyle, 1991 yılında kabul edilen ve 6 Şubat 1992’de 
yürürlüğe giren Rusya Federasyonu’nda vatandaşlığa ilişkin kanun uyarınca, 
dağılma öncesi Rusya Federasyonu’nda bulunanların doğrudan vatandaş 
yapılmaları kuralı açık bir şekilde ihlal edilmiştir. Ancak, bu dönemde, 
İçişleri Bakanlığı’nın tavsiyesi doğrultusunda alt düzey yerel kurumlar Ahıska 
Türklerinin araçlarını kaydetmiş, çeşitli örgüt ve kurumlar, bir seneden fazla 
olmamak kaydıyla, propiska’sı olmayan Ahıska Türklerinin işe alınmalarını 
sağlayacak düzenlemeler yapmışlardır (Osipov, 2000: 16). Bu ve benzeri 
uygulamalar, bölgede yaşamakta olan bir halkın statüsünü hukuki bir zemine 
taşıma zorunluluğu olan, ama aynı zamanda bu halkın bölgeden gitmesini 
isteyen resmî mercilerin, hukuku ve temel insan haklarını açıkça ihlalinin 
en önemli kanıtlarıdır. Krasnodar’da görüşülen Ahıska Türkleri, Şubat 1992 
öncesinde bölgeye gelen herkesin, Ahıska Türkleri hariç, Rusya Federasyonu 
vatandaşlığını aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu tarihten sonra gelen herkes için 
vatandaşlık konusunun bir problem olduğunu, Sovyet pasaportlarının 2001 
yılına kadar uzatıldığını ifade etmişler, uygulamadaki ayrımcılık ve çelişkileri 
dile getirmişlerdir.

Krasnodar’da yapılan görüşmeler sırasında çeşitli kamu hizmetlerinden 
yararlanmanın Ahıska Türkleri için pek mümkün olmadığı dile getirilmiştir. 
Sağlık konusunda, doğan çocukların kaydedilmesi ve yasal bir statüye sahip 
olmaları gibi konularda önemli sorunlar yaşanmıştır. Krasnodar bölgesinde 
propiska sahibi olmayan, yani statüsü resmiyet kazanmamış Ahıska Türkleri, 
ne Sovyet döneminde hak ettikleri emekli maaşlarını alabilmekte ne de 
çocuklar için verilen desteklerden yararlanabilmektedirler. Ahıska Türklerinin 
çoğunun tarımla uğraştığı, bazılarının Türk firmalarında çalıştığı, az sayıda 
Ahıska Türkü’nün de kendi işini kurduğu, araştırma sırasında tespit edilmiştir.

Görüşmelerde ibadet özgürlüğü konusunda da çeşitli güçlüklerin yaşandığı 
dile getirilmiştir. Krasnodar bölgesinin farklı yerlerinde yapılan görüşmelerde, her 
rayonda ‘aksakalların’ - ‘molla’ olarak da adlandırılıyor - varlığına dikkat çekilmiş, 
dinî konularda onların söz sahibi olduğu ifade edilmiştir. Bölgedeki Müslümanların 
Adıge Müftülüğüne bağlı oldukları da ayrıca belirtilmiştir. Ancak, mollaların sadece 
dinî konularda değil, topluluk içindeki bazı sorunların çözülmesinde - aile içi 
sorunlar, farklı bireyler arası sürtüşme ve sorunlar vb. - ve Ahıska Türkleri ile yerel 
idare arasındaki sorunların çözülmesinde de etkin oldukları yapılan mülakatlarda 
ortaya çıkmıştır. Görüşülen bir molla, toplumsal işlevleri arasında karı koca ve 
komşular arasındaki sorunları da çözmenin olduğunu ifade etmiştir. Özellikle 
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kendi içlerindeki sorunlarda resmî mercilere başvurmaksızın sorunların çözülmesi 
açısından mollaların/aksakalların önemli bir işlevi olduğu tespit edilmiştir. “Burada 
Allahtan başka bize sahip çıkan yok.” demiştir görüştüğümüz molla. “Kendi 
göbeğimizi kendimizin kesmesi gerekiyor, doğru yolu herkese göstermemiz 
gerekiyor, hükümete düşmeden, problemleri dışa vurmadan çözmemiz gerekiyor.” 
diye eklemiştir. Derneklerin de aslında benzer bir işlevi olduğu, aksakallarla iş birliği 
hâlinde oldukları, yapılan etnografik çalışmada elde edilen bulgular arasındadır. 
Yerel idarenin derneklere saygı duyduğu, polise intikal eden olaylarda derneğin ve 
aksakalların devreye girdiği de verilen bilgiler arasındadır.

Yapılan görüşmelerde Rostov ve Stravropol’de cami bulunduğunu 
ifade eden Ahıska Türkleri, Kozakların Krasnodar bölgesinde cami inşasına 
izin vermediklerini belirtmişlerdir. Cami ifadesi yerine ‘ibadet evi’ teriminin 
kullanılmasının zorunlu tutulduğu ve minare yapımına izin verilmediği 
de, mülakatlarda ön plana çıkan konular arasındadır. Uzun süre bir evde 
toplanarak cuma ve bayram namazlarını kıldıklarını ifade eden Ahıska 
Türkleri, cami inşaatının devam ettiğini, ancak minare yapılamayacağını, 
‘ibadet evi’ olarak faaliyet gösterebileceğini ifade etmişlerdir. Dinî konularda 
hem Türkiye’den hem de Çeçenistan’dan destek gördüklerini belirtmişlerdir.

Rostov’da yapılan görüşmelerde bazı Ahıska Türklerinin akrabalarının 
göçmen programı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ettiği, 
görüşülenlerin bir kısmının da Türkiye’ye gelme arayışında olduğu izlenmiştir. 
Bir Ahıska Türkü, yapılan mülakatta düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:

Bakın, Rusya Abhazya’dakileri nasıl bir gecede vatandaş yaptı. Ama 
Türkiye’de bir sürü yasa var. Bizim Türkiye’den tek istediğimiz 
vatandaşlık. Bir de Rusya’yla bir anlaşma yapılıp emeklilik gibi 
haklarımızı almak. Başka bir şeye gerek yok. Biz zaten nerede olsa 
çalışır ekmeğimizi kazanırız. Ben Türkiye’ye 2002’de gittim. Türk’üz, 
Türkiye’nin bayrağı bizim bayrağımız diye gittik. Elde avuçta ne varsa 
sattık gittik. Bekle bekle yıllar geçti. Oturma izni veriyor, çalışma izni 
vermiyor. Bu adam ne yapsın? Nasıl yaşasın? Biz o kadar zengin insanlar 
değiliz ki. Üç evin parasını yedik, bitti.125

Yapılan görüşmeler, her ne kadar, Ahıska Türklerinin geleceklerini 
Türkiye’de gördüklerini gösterdiyse de, sadece Türkiye’yle sınırlı bir plan 
yapmadıklarını da göstermiştir. Örneğin, Krasnodar ve Rostov bölgelerinde 
iş kurmuş, ticaretle uğraşan Ahıska Türklerinin ailelerinin Türkiye’ye 

125  Mülakat, Rostov (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
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yerleşmesini istedikleri, ancak işlerini de eski Sovyet coğrafyasında sürdürmeyi 
düşündüklerini, dolayısıyla aslında ulusötesi bir aile yaşamı ve düzeni arayışı 
içinde olduklarını göstermiştir. Ayrıca, bazı Ahıska Türkü iş adamlarının 
Amerika’ya giderek orada iş kurma olanaklarını inceledikleri, ancak yasal 
açıdan yapılması gerekenlerin ve var olan kuralların karmaşıklığı nedeniyle 
vazgeçtikleri, Rostov’da görüşülen iş adamları tarafından dile getirilmiştir. Bazı 
Ahıska Türkleri, daha çok ekonomik durumu kötü olan Ahıska Türklerinin 
kaçak durumda çalışmak zorunda kaldıkları, özgürce sokağa çıkamadıkları ve 
ektiklerini rahatça satamadıkları için ABD’ye göç etmek zorunda kaldıklarını 
belirtmişlerdir. Yapılan araştırmada, Ahıska Türkleri arasında mali durumu iyi 
olanların karşılaştıkları sorunları sosyal ilişkileri ve rüşvet yoluyla çözebildikleri 
tespit edilmiştir. Buna rağmen, Ahıska Türkü bir iş adamı şöyle demiştir:

Param var, ama siyaset yapamam, milletvekili olamam, söz sahibi 
olamam. İsterlerse bir gecede fakir olurum. Geleceği Türkiye’de 
görüyorum. Türkiye’yle de iş yapıyoruz. Burası benim memleketim 
değil. Gürcistan hayatta bize topraklarımızı vermez, saçma sapan bir 
proje o iş. Şehirlerden oradaki köylere kim gider ki zaten?126 

Rostov’da yapılan mülakatlar, koşulları Türkiye’ye göç etmeye uygun 
olmayan Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğunun vatan olarak Türkiye’yi 
gördüklerini göstermiştir. Rostov’da görüşülen bir Ahıska Türkü düşüncelerini 
şöyle ifade etmiştir:

Krasnodar’da bizim ‘şenlik’ çok idi, gittiler. Allah vermedi, biz gidemedik 
ama hevesimiz vardır gitmeye. Ama durumumuz düzelmeden nereye 
gidelim. Yeni gelin aldık. Torunum burada tıp fakültesini bitirdi, diğer 
torunum 4. sınıfta okuyor. Şimdi bunu bırakıp gitsek doğru gelmiyor. 
Merdivenden yavaş yavaş çıkılır, birden çıkamazsın. Allah nasip ederse 
gideceğiz. Ama benim yüreğim, Gürcistan’a değil, Türkiye’ye gitmekten 
yanadır, çünkü ben Türk’üm.127

Bir diğer Ahıska Türkü Türkiye’ye göç meselesi konuşulurken duygularını 
kısaca şu kelimelerle anlatmıştır:

Kendini düşünen gitmez, ama çocuğunu düşünen gider. Azerbaycan 
bile vatan değil bize. Akıllılar gidecek, aptallar kalacak.128

126  Mülakat, Rostov (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
127  Mülakat, Rostov (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
128  Mülakat, Rostov (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
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Igor Kuznetsov’un da belirttiği gibi - ki bu görüş saha araştırmasında görüşülen 
Ahıska Türkleri tarafından da doğrulanmıştır - Rusya’daki Ahıska Türklerinin 
entegrasyonu veya günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar ve ayrımcılık, 
aslında yerel makamlarla olan ilişkileriyle doğrudan ilintilidir (2007: 201). Bir 
diğer ifadeyle, Rusya’da bulunan Ahıska Türkleri, Rusya’nın farklı bölgelerinde, 
hem Sovyet döneminde hem de sonrasında farklı koşullarda yaşamışlar, farklı 
zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu anlamda, deneyimlenen 
zorluklar konusunda genelleme yapmak çok kolay olmamakla birlikte, genel 
olarak belirtilebilecek husus, aslında Rusya’da istenmedikleridir. Özellikle de 
Krasnodar bölgesinde, Kozaklar arasında, tarihsel sebeplere dayandırılan bir 
Türk karşıtlığı, kendini açık bir şekilde göstermektedir. Aslında, etnik olarak 
heterojen olan Kozaklar, yaşadıkları bölgenin adıyla anılmaktadırlar. Krasnodar 
bölgesindeki Kozakların çoğunun Kuban Kozakları olduğu bilinmekte, Osmanlı-
Rus savaşlarına dayanan Türk karşıtı tutumları, Ahıska Türklerine yönelik 
olumsuz yaklaşımlarının nedenini teşkil etmektedir. Yapılan mülakatlarda, 
1990’ların başından itibaren bölgede artan Slav olmayan topluluklara karşı 
düşmanca yaklaşım, Ahıska Türklerinin yasal anlamda uğradıkları ayrımcılığın 
önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, kendilerine bölgedeki 
Slavların koruyucusu ve savunucusu rolü biçen Kozak örgütlenmeler, Ahıska 
Türklerine yönelik saldırılarda bulunmaktan kaçınmamaktadırlar. Ahıska 
Türkleri Krasnodar dışındaki bölgelerde halkla uyum içinde bir azınlık olarak 
yaşayabilmektedirler (Magocsi, 2007: 81; Trier vd., 2011: 85-86; Aydıngün, 
İ., 2012: 216-217). Krasnodar’da yapılan görüşmelerde, Ahıska Türklerinin, 
kendi aleyhlerine yapılan propagandanın gerçek olmadığını birlikte yaşadıkları 
insanlara, komşularına anlatabilmek için özel bir çaba sarf ettikleri gözlenmiştir. 
Bir Ahıska Türkü konuya ilişkin düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir:

Burada esas zorluk vatansızlık, misafir olmak, devletten bir şey 
bekleyemezsiniz. Ahıskalılar kendi alın terleriyle yaşıyorlar, devlete 
karşı gelmiyorlar. Bize bizden başka yardımcı yok, bunu biliyoruz. 
Bu koşullarda yaşamaya alışmışız. Herkesle iyi geçinmeye çalışıyoruz. 
Yardımseveriz, komşulara yardım ediyoruz. Yaşlı bir Rus teyze var 
yanda, ona yardım ediyoruz. Bir tane felçli var, ona da yardım ediyoruz, 
süt veriyoruz.129

Bir diğer Ahıska Türkü de şunları söylemiştir:

Ahıska Türkleri kendi alın terleriyle yaşıyorlar. Bize bizden başka 
yardım eden yok. Alışmışız her koşulda kendi emeğimizle yaşamaya. 

129  Mülakat, Apşeronsk-Krasnodar (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
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Burada Allah’tan başka bize sahip çıkan yok. Devlete karşı gelmiyoruz, 
yardımseveriz, insanlara yardım ediyoruz. Azınlık olduğumuz için 
herkesle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Sorun istemiyoruz. Su baskınında 
bir sürü insanı kurtardık. Biliyorsunuz, Nijnibakanski yakın zamanda 
sular altında kaldı, Allaha şükür Ahıskalılardan ölen olmadı.130

Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, sadece Krasnodar 
bölgesinde değil, aslında Rusya’nın birçok bölgesinde de Ahıska Türklerine 
yumuşak bir etnik temizlik politikası uygulandığını söylemek mümkündür. 
Özellikle, Krasnodar bölgesindeki yerel yetkililer, Slav olmayan halklara 
yönelik yabancı düşmanlığını Ahıska Türkleri dışındaki bazı küçük gruplara 
da uygulamak suretiyle, Ahıska Türklerini devletsiz ve kimliksiz bir grup hâline 
getirme ve durumu sabitleme konusunda sistematik bir politika izlemişlerdir. Hiç 
şüphesiz, yerel düzeyde izlenen bu politikalar, federal yetkililerin ve Kremlin’in 
verdiği destek ve yönlendirmelerle, Ahıska Türklerinin, 1989 yılından 2005 
yılına kadar hukuken arafta sıkışıp kalmalarına neden olmuştur. Perestroyka 
döneminde ve 1990’lar boyunca, Krasnodar bölgesi, Kozak milliyetçiliğinin 
önemli bir canlanma yaşadığı bir bölge olmuştur. Bu bağlamda, Slav olmayan 
halklara yönelik geliştirilen ırkçı politika medyada da yer bulmuştur. Aslında, 
tümüyle devletin kontrolü altında olan medya organları, başta Ahıska Türkleri 
olmak üzere, tüm Slav olmayan azınlıklara karşı yabancı düşmanlığını artırmaya 
yönelik bir politika izlemişlerdir. Dahası, bu görüşlerin ideologluğunu yapan 
bazı yazarlar, Türk ve Slav halklarının bir arada olmasının mümkün olmadığına 
yönelik teoriler geliştirmişler ve bunları yaygınlaştırmışlardır (Aydıngün vd., 
2006: 9-10). Krasnodar’da yapılan görüşmelerde bir Ahıska Türkü, propiska 
verilmemesine ilişkin görüşlerini şöyle belirtmiştir:

Başvuruyorsun propiska yap diye, yapmayan kendisi, cezayı kesen yine 
kendisi. 2005 yılından bu yana durum daha iyi. Propiskası olmayan az 
insan kaldı. Amerika’ya gidişler başlayınca durum çok iyileşti. Bir de 
tabii, bunların duyulması onları rahatsız etti Amerika’ya karşı.131

Belirtilmesi gereken bir diğer önemli konu da, Krasnodar’da bulunan 
Ahıska Türklerinin, sadece ayrımcı politikalara ve yabancı düşmanlığı 
söylemine değil, aynı zamanda Kozak paramiliter güçlerin somut saldırılarına 
da maruz kaldıklarıdır. Bu saldırılar üstü örtük bir şekilde yerel otoriteler 
tarafından desteklenmiş, bu kişiler âdeta devletin açık olarak yapamayacağı 
bazı uygulamaları devlet adına yapmışlardır. Kendilerine Çariçe Yekaterina 

130  Mülakat, Nijnibakanski-Krasnodar (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
131  Mülakat, Nijnibakanski-Krasnodar (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
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tarafından 200 yıl önce verilmiş olan bu topraklardaki etnik saflığı koruma 
görevini biçen neo-Kozak gruplar, bölgede yaşayan azınlıklara saldırmakta, 
dövmekte, köyleri basarak pasaport kontrolü yapmakta, insanları korkutmaya 
ve sindirmeye çalışmaktadırlar (Aydıngün vd., 2006: 11).

Krasnodar’da yapılan görüşmeler bu görüşleri teyit etmiş, görüşülen 
Ahıska Türkleri, özellikle gençleri evde veya evin civarında kontrolleri altında 
tutmaya çalıştıklarını, belirli dönemlerde sokakta yürümenin bile imkânsız 
hâle gelebildiğini ifade etmişlerdir. Görüşmecilerden biri devlet eliyle 
huzursuzluk çıkarılmaya çalışıldığını belirtmiştir:

1989 yılında Ermenileri kullanarak olay çıkartmak istediler. Bizim 
‘şenliğin’ önde gelenleri, liderler bir araya geldiler ve bunları önledik. 
Ardından Kozaklar başladı. Kozaklar Türkleri sevmez. Osmanlı 
zamanından kalma bir Türk düşmanlıkları var. Kozak eşkıya demek, 
kaçak demek. Çar’dan kaçan yani.132

Rusya’da Ahıska Türklerine yönelik uygulamaların oldukça muğlak 
ve önemli tutarsızlıklar içerdiğini belirtmek gerekmektedir. Osipov’un da 
belirttiği gibi, Krasnodar bölgesindeki Ahıska Türkleri yasa dışı göçmen 
durumundadırlar. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, göçmenlere kontrol 
amaçlı uygulanan kayıt sistemi de kendi içinde farklılıkları bulunan bir 
sistemdir. Diğer bir ifadeyle, göçmenleri yaşadıkları yerlerde kaydeden sistem 
de oldukça muğlaktır. Daimi olarak kayıt edilmiş olanların yanı sıra özel izne 
tabi olarak da kayıt söz konusu olabilmektedir (aktaran Kuznetsov, 2007: 236).

Krasnodar bölgesinde göçmen karşıtı düzenleme ve yasaların önemli 
bir kısmı, daha önce de ifade edildiği gibi, Rusya Federasyonu Anayasası ve 
federal yasalara aykırıdır. Kuznetsov’un belirttiği üzere, Haziran 2000 itibarıyla, 
Krasnodar bölgesinde resmen kabul edilen elliden fazla normatif hukuki fiil 
federal yasaya aykırı bulunmuştur. 2001 yılında, Krasnodar Krai Yasama Meclisi 
Başkan Yardımcısı’nın ifadesine göre, tüm aykırılıklar giderilmiş, ancak sadece 
Krasnodar bölgesine göçü düzenleyen yasadaki aykırılık giderilmemiştir. Resmî 
olarak kayıtlı olmamak, yani vatandaş olmamak - ki Ahıska Türklerinin önemli 
bir çoğunluğu o durumdaydı - yerel yönetimin göçmenler üzerinde önemli bir 
baskı kurmasını mümkün kılmaktaydı. Hiç şüphesiz, bu durum, göçmenlere 
şantaj yapmak ve onlardan para sızdırmak için bir yol olarak kullanılmaktaydı. 
2003 yılında kabul edilen Rusya Federasyonu yeni vatandaşlık kanunu da 
sorunların çözülmesinde yeterli olmamıştır (Kuznetsov, 2007: 226-227).

132  Mülakat, Apşeronsk-Krasnodar (Rusya Federasyonu), Ekim 2012.
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Rusya Federasyonu’nda yaşayan Ahıska Türkleri açısından, var olan 
bölgesel normatif hukuki fiiller, federal yasalar veya Rusya Federasyonu’nun 
uluslararası yükümlülükleriyle uygulamaları arasında önemli bir farklılık olduğu 
açıktır. Bu nedenle, var olan yasalar kadar uygulamaları da incelemek son 
derece önemlidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Ahıska Türkleri Rusya’ya yeni 
göç eden topluluklardandır, zira esas göçleri Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
hemen ardından söz konusu olmuştur. Dolayısıyla, dağılmaya kadar vatandaşlık 
alamamış olanlar, yabancılar için geçerli olan kurallara tabi olmuşlardır. Zaten 
Rusya’daki algıları da yabancı oldukları şeklindedir. Oysaki onların ülke içinde 
yerinden edilmiş bir halk olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir, çünkü 
Sovyet vatandaşıydılar ve 1989 Fergana olaylarını takiben Özbekistan’ı terk 
etmek zorunda kalmışlardı. Bazıları 1990-1991 yıllarında Gürcistan’ı, bazıları 
ise 1993’ten itibaren Çeçenistan’ı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardı. Öte 
yandan, bir sürgün halkı olan Ahıska Türkleri, özel yasal düzenlemelere ve 
politikalara tabiydiler. Bu anlamda, Ahıska Türklerinin Rusya’daki durumu, 
yukarıda ifade edilen özellikleri itibarıyla özel bir konuma sahiptir. Onların 
deneyimleri, Rusya’nın vatandaşlık ve azınlıklar konusundaki politikalarının 
niteliğine ilişkin önemli ipuçları vermektedir (Osipov, 2007a: 437).

Rusya Federasyonu’nun Sovyet döneminin mirasını büyük ölçüde 
taşıdığını göz önünde bulunduracak olursak, Sovyet sisteminin de bir taraftan 
gayet katı yasal düzenlemelere rağmen uygulamada önemli bir esnekliğe sahip 
olduğu bilgisinden hareketle, aynı özelliklerin dağılma sonrasında da Rusya’da 
geçerli olması gerektiğini belirtmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında, yasaların 
uygulanmasında gayriresmî pratikleri göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu 
anlamda, sadece yasanın etkin olduğunu belirtmek mümkün değildir. Gayriresmî 
kural ve uygulamaların etkisi de son derece önemlidir (Osipov, 2007a: 438).

Pasaport sistemi ve etnisiteye ilişkin resmî Rus söylemi bu açıdan önem 
arz etmektedir. Osipov’un belirttiği gibi, pasaport sistemi, Sovyetler Birliği’nde 
hem özel hem de kamusal hayatı etkileyen önemli bir uygulamaydı. Bunun 
önemi Rusya’da hâlen devam etmektedir (2007: 438-439). Bu konu, Batı 
literatüründe kapsamlı olarak incelenmemiştir.133 Pasaport sistemi toplumsal 
dışlanma için kullanılabilen bir mekanizmadır, zira bireyin sahip olacağı 
haklar ve özgürlükler tamamen ikamet kaydı ve pasaportu olmasına bağlıdır. 
Bu ikisinin bulunmadığı durumlarda - ki Krasnodar’da Ahıska Türklerinin 
durumu budur - her türlü haktan mahrum kalınmakta ve tam anlamıyla bir 
toplumsal dışlanma deneyimlenmektedir (Osipov, 2007a: 439).

133  Bu konuda kapsamlı bilgi için bk. (Matthews, 1993).
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Sovyet döneminde herkesin bir pasaportu bulunması zorunluluğu vardı 
ve pasaport tek geçerli kimlikti. Propiska sistemi, yani oturulan yere kayıtlı 
olma durumu, herhangi bir yasayla düzenlenmemişti, tamamen yerel otoritenin 
iznine tabi bir uygulamaydı. Propiska veya pasaport olmadan bir yerde yaşamak 
suç teşkil etmekteydi. Günümüzde de her Rus vatandaşı hak ve hürriyetlerden 
istifade edebilmek için geçerli bir kimlik belgesine sahip olmak zorundadır. 
Rusya vatandaşlarının neredeyse tamamı için – yurt dışında yaşayanlar vb. 
hariç - geçerli tek kimlik belgesi iç pasaporttur. 1992’den bu yana her Rusya 
Federasyonu vatandaşı istediği yerde oturma ve yaşama hakkına sahiptir. 
Ancak, hem vatandaşlar hem de yabancılar geçici veya daimi yaşadıkları yerlerde 
kayıtlı olmak zorundadırlar. 1993’te yapılan yasal düzenleme, kayıtlı olmama 
durumunun vatandaşlık haklarından mahrum kalmak için geçerli bir sebep teşkil 
etmeyeceğini belirtmektedir. Rusya’daki bazı bölgeler ek kriterler koyabilmekte 
ve kendi bölgesel düzenlemelerini yapabilmektedirler. Bu da çeşitli sorunlara 
yol açmaktadır. Sonuç olarak, Rusya’da bir bölgede kayıtlı olmadan yaşayan bir 
vatandaş birçok açıdan yasadışı göçmen durumuna düşebilmektedir.

Etnisiteye ilişkin Rusya’nın resmî yaklaşımına bakacak olursak, hem 
Sovyetler Birliği’nde hem de sonrasında etnisitenin, yani natsional’nost 
kategorisinin kişisel olmaktan çok kamusal bir önem arz ettiği bilinmektedir. 
Bu sistem ve etnik kriter, vatandaşları sınıflandırmak için kullanılmaktadır. 
Uygulamada etnisite bir avantaj veya dezavantaj teşkil edebilmektedir. 
Etnisitenin önemi ve neden olduğu gayriresmî uygulamalar, Sovyet döneminin 
sona ermesiyle bitmemiş, sonrasında da bireyin yasal statüsünü belirleyen bir 
unsur olarak devam etmiştir (Osipov, 2007a: 441-442).

Her ne kadar, 1997 yılındaki Başkanlık kararı ve hükümetin aldığı kararla 
pasaportlardan etnisite maddesinin çıkarılması söz konusu olmuşsa da, uygulamada 
bu tam olarak hayata geçirilememiştir. Rusya vatandaşları Sovyet pasaportlarını 
2004 yılına kadar, hatta bazıları 2006 yılına kadar kullanmıştır. Ayrıca, devletin 
de etnisite konusuna önem vermediğini, milliyetler politikasını sürdürmeye son 
vermek istediğini söylemek zor görünmektedir (Osipov, 2007a: 442-443).

Özbekistan’dan Sovyet hükümeti tarafından Rusya’nın çeşitli bölgelerine 
götürülen veya kendi olanaklarıyla ülkeyi terk ederek, Rusya dâhil olmak üzere, 
eski Sovyet coğrafyasının çeşitli bölgelerine yerleşmek durumunda kalan Ahıska 
Türklerinin tam anlamıyla ulusötesi bir topluluk oldukları söylenebilir. Fergana 
olayları sonrasında yaşanan zorunlu göç, zaten Ahıska’dan sürgünle başlamış olan 
parçalanmışlığı, hem aile düzeyinde hem de topluluk olarak iyice derinleştirmiş, aile 
fertleri ve topluluk üyeleri arasındaki mesafe iyice artmış, yaşanan bireysel acı, özlem 
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ve dramlar iyice derinleşmiştir. Ancak, Tomlinson’un (2002) da belirttiği gibi, Ahıska 
Türkleri yaşadıkları dramları bir kriz olarak tanımlamak ve umutsuzluğa sürüklenmek 
yerine çekilen acıları hayatın getirdiği bir olgu olarak tanımlayarak günlük yaşamlarını 
sürdürebilmenin mekanizmalarını geliştirmekte, hayatın normal akışını devam 
ettirmekte ve aslında geçmişte yaşadıkları acılara ilişkin kişisel duygularını dile 
getirmemektedirler. Elbette, bunu mümkün kılan öncelikli olarak aile dayanışması, 
grup dayanışması, hatta ulusötesi dayanışmadır, zira yapılan araştırmalar, bu 
dayanışmanın farklı ülkelerde yaşanıldığı durumlarda dahi devam ettiğini göstermiş, 
bu durum da Ahıska Türklerini ulusötesi bir topluluk olarak tanımlamayı mümkün 
kılmıştır. Elbette, deneyimlenen sürgün ve acılar hatırlanmaktadır. Ancak, bunlar 
yaşamın önlerine getirdiği olağanüstü, ama aşılması, baş edilmesi gereken durumlar 
olarak kabul edilmektedir. 1944 sürgünü ve 1989 Fergana olayları sonucunda 
yaşanan zorunlu göçe ilişkin anılar hatırlanmakta, sonraki kuşaklara aktarılmakta, bu 
yolla kimliğin korunması da gerçekleştirilmektedir.

Ahıska Türklerinin Rusya Federasyonu’na geldikten sonra çok çeşitli 
ayrımcılıklara maruz kalmaları, onları Rusya Federasyonu’ndan göç etmeye 
teşvik etmiş, Ahıska Türklerinin yaşadıkları ayrımcılıkların uluslararası 
örgütlerin dikkatine sunulması, Amerika Birleşik Devletleri’ne göçün fitilini 
ateşlemiştir. Saha araştırmasında Krasnodar’da görüşülen birçok Ahıska 
Türkü, bu süreçte Krasnodar’daki Vatan Cemiyeti Başkanı Server Tedorov’un 
önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekmişlerdir.134 Yapılan görüşmelerde, 
Amerika Birleşik Devletleri’ne göçün gündeme gelmesinin hemen öncesinde, 
daha önce de ifade edildiği gibi, açlık grevleri yapıldığı, bu açlık grevlerinin 
Krasnodar’daki ayrımcılıkların duyulmasına katkı sağladığı ve ses getirdiği 
belirtilmiştir. Böylece, Krasnodar bölgesinde Ahıska Türklerinin haklarının 
ihlali Rusya Federasyonu sınırlarını aşmış, uluslararası örgütlerin dikkatini 
çekmiş, sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri Mülteci Programı 
çerçevesinde on binin üstünde Ahıska Türkü Amerika Birleşik Devletleri’ne 
göç etmek zorunda kalmıştır.135

134  Server Tedorov ile yapılan bir görüşmede Tedorov, Ahıska Türklerinin 60 yılda iki kez sürüldüklerini, 
üçüncü bir kez daha sürülmeyi istemediklerini ifade etmiştir. Ancak, Krasnodar yönetiminin ve Rusya 
hükümetinin aynı politikaları uygulamaya devam etmeleri hâlinde ABD’ye veya nereye olsa göç etmek 
zorunda kalacaklarını ifade etmiştir (Peuch, 2014).

135 Uluslararası Göç Örgütü Rusya Federasyonu Misyon Şefi Mark Getchell, ABD’ye göçün Krasnodar’da Ahıska 
Türklerine yönelik baskıyı azaltması ihtimaline, hatta Gürcistan’ın da geri kalan Ahıska Türk nüfusun azal-
ması nedeniyle dönüş programını daha kolay hayata geçirebileceğine dikkat çekmiştir (Peuch, 2004). Ancak, 
yapılan mülakatlar ve ABD’ye göç sonrasındaki gelişmeler, Mark Getchell’in öngörülerinin gerçekleşmediğini, 
Krasnodar’da propiska verilmesine rağmen ayrımcılıkların devam ettiğini, Gürcistan’da ise Ahıska Türklerinin 
geri dönüşü için somut adımlar atan siyasilerin kariyerlerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü göstermiştir.
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8. Ahıska Türklerinin Amerika Birleşik Devletleri’ne Göçü
Daha önce de belirtildiği gibi, Ahıska Türkleri sorunu Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasının ardından ilk kez ciddi olarak uluslararası kamuoyunun 
gündemine taşındı. Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT-OSCE), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK-
UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (UGÖ-IOM) ve Avrupa Halkları Federal 
Birliği (AHFB-FUEN), konuyla ilgilenen uluslararası örgütler arasında 
sayılabilir. Yakın zamana kadar, üzerinde esas durulan konu, Ahıska 
Türklerinin Gürcistan’a geri dönüşü olmuş, Krasnodar bölgesinde yaşanan 
insan hakları ihlallerine çok fazla önem verilmemiştir. 1996 yılından itibaren, 
Gürcistan’a geri dönüşe ilişkin bölümde de ele alındığı gibi, AGİT, BMMYK 
ve UGÖ, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüşüne ilişkin hem Lahey’de 
hem de Viyana’da toplantılar düzenlemiş, ancak bu toplantılardan verimli 
neticeler alınamamıştır.

1999 yılında Gürcistan’ın Avrupa Konseyi üyesi olması, Ahıska 
Türklerinin Gürcistan’a geri dönüş konusunda yeni çalışmalara ve gelişmelere 
vesile olduysa da, önemli adımlar atılamamış, Gürcistan bu süreci iç siyasi 
sorunları gerekçe göstererek geciktirme politikası izlemiştir. Tüm bu gelişmeler 
yaşanırken, Krasnodar’daki Ahıska Türklerine yönelik ayrımcılıklar devam 
etmiş, Gürcistan’a geri dönüşün yakın gelecekte hayata geçmeyeceği ortaya 
çıkmıştır.

ABD’ye Göçü Hazırlayan Koşullar ve ABD Mülteci Programı

2004 yılında, Ahıska Türkleri sorununa uzun vadeli çözüm bulma 
arayışları sürerken, Amerika Birleşik Devletleri uluslararası çabalara katkı 
sunma düşüncesiyle uzun süredir çeşitli ayrımcılıklara maruz kalmış olan 
Ahıska Türklerinin ABD’ye iskânına ilişkin bir plan geliştirme kararı almıştır 
(Aydıngün vd., 2006: 12). Diğer bir ifadeyle, Ahıska Türklerinin tüm çabalara 
ve girişimlere rağmen kendi topraklarına dönüşlerinin sağlanamaması (İng. 
repatriation), başka kalıcı çözümlerin aranması ve uygulanmasını gerektirmiştir. 
Bu bağlamda, onların her türlü güvenliğini sağlayacak ve koruyacak üçüncü 
bir ülkeye yerleştirilmeleri gereği ortaya çıkmış, Uluslararası Göç Örgütü 
gibi uluslararası örgütler bu yönde çalışmalarına başlamışlar, ABD’ye göç bu 
koşullar ve görüşler ışığında şekillenmiştir.

Bu noktada ABD Mülteci Programı’nın (İng. US Refugee Program) 
mantığını çok kısaca ifade etmek faydalı olacaktır. ABD, her yıl, hiçbir 
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ülkenin kabul etmediği sayılarda daimi mülteci (İng. permanent refugee) kabul 
etmektedir. Bu program çerçevesinde ABD’ye göç; Dışişleri Bakanlığı, Nüfus, 
Mülteci ve Göç Dairesi (İng. Bureau of Populations, Refugees and Migration-
PRM) tarafından Ulusal Güvenlik Bakanlığı (İng. Department of Homeland 
Security-DHS) ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının Mülteci Yerleştirme 
Ofisi (İng. Office of Refugee Resettlement of the Department of Health and Human 
Services- ORR/DHHS) ile iş birliği hâlinde yürütülmektedir. Bu noktada 
belirtilmesi gereken husus, 1980 yılında Amerikan Kongresi’nde kabul edilen 
Mülteci Yasası (İng. Refugee Act) ve buna bağlı olarak başlatılan ABD Mülteci 
Programı’nın, ABD’nin bu tür göçmenleri kabul etmeyi tarihi bir görev olarak 
tanımladığı, vatanlarından işkence ve zulüm nedeniyle kaçan insanlara 
yardım etme amacıyla bu göçmenleri kabul ettiğidir. Bu anlayış, ABD için 
insan haklarına verdiği önemin bir göstergesidir. Ahıska Türkleri, 11 Eylül 
2001 saldırılarından sonra neredeyse durdurulmuş olan Mülteci Programı ile 
gelen en kalabalık grup olmuştur. Bu program çerçevesinde, Ahıska Türkleri, 
‘insani açıdan kaygı verici durumda olan mülteciler’ (İng. refugees on special 
humanitarian concern) olarak tanımlanmışlardır. Bu tanımlama, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ABD büyükelçiliklerinin tavsiyeleri 
doğrultusunda yapılmıştır (Swerdlow, 2006: 1854-1857).

Ahıska Türklerinin Rusya’da, özellikle de Krasnodar bölgesinde maruz 
kaldıkları yumuşak etnik temizlik politikasının devam etmesi, Krasnodar’daki 
yerel yönetimin Ahıska Türklerini propiska vermeyerek devletsiz statüsüne 
düşürmesi, dolayısıyla tüm vatandaşlık haklarından, sistematik bir Türk ve 
yabancı düşmanlığı çerçevesinde mahrum etmesi, yıllar içinde uluslararası 
örgütlerin, insan hakları kuruluşlarının ve birçok aktivistin dikkatini çekmiştir. 
Aslında, ABD’nin Mülteci Programı’nı tekrar işler hâle getirmesi ve Ahıska 
Türklerini bu programa dâhil etmesinde insan hakları örgütlerinin önemli bir 
rolü olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ahıska Türklerinin Krasnodar’da 
maruz kaldıkları kolektif etnik ayrımcılığı, Rusya Federasyonu’nun yakın 
geçmişinde yaşanmış en uzun süreli ayrımcılık örneği olarak değerlendirmek 
mümkündür. Daha önce de değinildiği gibi, 2 Ocak 1997-5 Ocak 2001 yılları 
arasında Krasnodar Valisi olarak görev yapan Nikolai Kondratenko’nun görev 
süresi boyunca yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, hatta Slav olmayan 
tüm halklara yönelik düşmanlık ve nefret en üst seviyeye ulaşmıştır.

Sonuç olarak, Krasnodar’da söz konusu olan insan hakları ihlalleri, 
Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası örgütlerin konuyu incelemesine neden 
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olmuştur. Krasnodar bölgesinde süren ayrımcılık, Uluslararası Göç Örgütü’nün 
girişimiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin insani açıdan kaygı verici durumda 
olanlara öncelik veren Mülteci Programı kapsamında, Özbekistan’dan Rusya’ya göç 
etmek zorunda kalmış, Krasnodar’da yaşayan ve geçerli kimlik belgesi bulunmayan 
Ahıska Türklerinin Amerika’ya göçmen/mülteci olarak gidebilmeleri sağlanmıştır. 
Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve başka uzmanlarla 
birlikte yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Ahıska Türklerine Öncelik 
2 (İng. Priority 2-P2) statüsü verilmiştir136 (Swerdlow, 2006: 1857).

ABD Mülteci Programı; ırk, din, milliyet veya siyasi sebeplerden 
zulme uğrayan bireylere ABD’ye sığınma hakkı tanımakta, bu statü bire bir 
görüşmeler yapılması suretiyle her bir vakanın değerlendirilmesi sonucunda 
verilmektedir. ABD’ye göçün ardından, ilk aşamada, yerleştirilme için gerekli 
olan yiyecek, barınma, kıyafet ve diğer temel ihtiyaçlar özel gönüllü ajanslar 
tarafından sağlanmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü, Ahıska Türklerinin 
ABD’ye götürülmesi masrafını, geri ödenme koşuluyla üstlenmiştir. Bu bilgiler, 
ABD’de yapılan mülakatlarda da teyit edilmiştir. Göçmenler/mülteciler ABD’ye 
geldikten bir yıl sonra daimi oturma izni almakta, dört yıl sonra Amerikan 
vatandaşlığı başvurusu yapabilmeye hak kazanmaktadırlar (Peuch, 2004).

ABD Mülteci Programı, Uluslararası Göç Örgütü tarafından yönetilmiş ve 1 
Şubat 2004 tarihinde başlatılmıştır. 21 Temmuz 2004 tarihinde Tienşan Svaridze 
öncülüğündeki ilk grup, ABD’ye gitmek üzere Krasnodar’dan ayrılmıştır. Haziran 
2005’te, Uluslararası Göç Örgütü başvuru kabul etmeyi durdurmuştur. 2006 
sonu itibarıyla, bir kısmı Krasnodar’da oturmayan, yaklaşık 12.500 kişi ABD’ye 
gitmiştir. Ardından, 2007’de yaklaşık 2.400 kişinin daha gideceği belirtilmiştir. 
Aslında, Mülteci Programı’nın başında belirlenen kurallarda uygulama sırasında 
bazı değişiklikler yapılmış, Rus pasaportu, hatta propiskası olanlardan da gidenler 
olduğu belirtilmiştir (Osipov, 2007b). 2004 yılında başlayan çalışmalar neticesinde 
2006’ya kadar Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Ahıska Türkleri otuzdan fazla 
eyalete yerleştirilmiştir.137 Bu rakam, takip eden yılda artmıştır.

136 Öncelik 1 (Priority 1-P1) statüsü, işkence veya şiddet kurbanları, tehlike altındaki kadınlar, acil teda-
viye ihtiyacı olan bireyler, siyasi, dinî ve insan hakları savunuculuğu nedenleriyle acil yardıma ihtiyacı 
olan insanları kapsamaktadır.

137 2006 itibarıyla yaklaşık 9 bin Ahıska Türkü, otuz üç eyalet ve Washington DC’ye yerleştirilmişlerdir. 
Pennsylvania (795), Washington DC (509), Illinois (508), Kentucky (499), Arizona (497), Idaho 
(471), Texas (417), Virginia (417) New York (394) ve Colorado (365) en yoğun yaşadıkları bölgeler-
dir (Aydıngün vd., 2006: 26). Ancak, günümüz itibarıyla bu rakamlar değişmiştir. Zira vatandaşlık 
aldıktan sonra yerleştirildikleri yerlerde kalma gereği ortadan kalkmış ve belli bölgelerde yoğunlaş-
maya başlamışlardır. Bu konuda ayrıca bk. (Koriouchkina ve Swerdlow, 2007).
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2004 öncesinde ABD’de herhangi bir lobi faaliyeti yapacak ve 
Ahıska Türklerinin ABD’ye kabulü için çalışacak sayıda Ahıska Türkü 
bulunmamaktaydı. Ancak, 1990’lar boyunca, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliğinin Krasnodar’daki duruma ilişkin düzenli aralıklarla 
hazırladığı raporlar, Rusya138 ve dışında birçok insan hakları savunucusunun 
konuyu gündemde tutması, ABD’nin ilgili kurumlarının Ahıska Türklerinin 
durumunu gündemlerine almalarının en önemli sebebi olduğunu söylememiz 
mümkündür. ABD, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa 
Konseyi (AK) de Ahıska Türkleri konusundaki çalışmaları izlemekte ve 
bunlara katılmaktaydı. 2002 yılında Uluslararası Af Örgütü’nün (İng. Amnesty 
International) Washington ofisinden yetkililerin organize ettiği ve Krasnodar’da 
bulunan iki insan hakları aktivisti ile (Tamara ve Vadim Karastelev) ABD 
Mülteci Programı yetkilileri arasındaki görüşme, ABD’nin Ahıska Türklerinin 
göçmen olarak kabul edilmesinin önünü açan önemli olaylardandır (Swerdlow, 
2006: 1861). ABD’nin Ahıska Türklerine yönelik yaptığı incelemelerin, 
onların deneyimlediği acıları, radikal dincilikten uzak olmaları, yaşadıkları 
ülkelerin yönetimlerine sorun çıkarmamaları, çalışkanlıkları ve yeni ortamlara 
uyum kabiliyetlerini de tespit ettiğini tahmin etmek zor değildir. Ahıska 
Türklerinin bu özellikleri, bir taraftan yukarıda ifade edilen ABD’nin Mülteci 
Programı’nın mantığı ile örtüşmekte, diğer taraftan da 11 Eylül sonrası 
konjonktürde ABD’ye güvenlik açısından bir tehdit arz etmeyecek nitelikte 
bir grup olmaları nedeniyle, ABD için son derece uygun bir göçmen grubu 
olduklarını göstermektedir. ABD’de yapılan bir mülakatta bir Ahıska Türkü 
şöyle demiştir:

Bizim getirilmemiz için çalışmalar aslında 2003 yılında başlamış. Server 
Tedorov çok çalıştı bu konuda. Sonra Nijnibakanski’de miting yaptılar. 
Azerbaycan’ın Amerika Büyükelçisi de çok ilgilendi o vakit. Sonra 
mülakatlar yaptılar, Ruslar da, Amerikalılar da ayrı ayrı mülakat yaptılar. 

138 Rusya’nın önde gelen insan hakları örgütlerinden Memorial İnsan Hakları Merkezinin, Ahıska Türk-
lerinin maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini gündemde tutan en önemli örgütlerden biri olduğu, 
daha önce de belirtilmişti. Özellikle, o dönemde Memorial’da çalışmakta olan Alexander Osipov’un 
yaptığı araştırmaların konunun uluslararası düzeyde gündeme gelmesine son derece önemli katkıları 
olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Ayrıca, Amerikan Yahudi insan hakları ve mülteci örgütleri, 
eski Sovyetler Birliği’ndeki Yahudi Konseyleri Birliği, Krasnodar’da Ahıska Türklerinin yaşadıkları 
yumuşak etnik temizliğe dikkati çekmişlerdir. Bu bağlamda, Krasnodar bölgesindeki insan hakları 
ihlallerinin sadece Ahıska Türklerine yönelik olmadığını, Slav olmayan tüm halkları hedef aldığını, 
anti-semitizmin de yaygın olduğunu, dolayısıyla her türlü azınlığın hedef durumunda olduğunu da 
belirtmek gerekmektedir. Krasnodar’da yaşananları gündeme taşıyan bir diğer insan hakları örgütü 
de Novorosiisk İnsan Hakları Komitesi’dir.
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Sonra Amerika hakkında bazı şeyler öğrettiler. Dediler ki vatandaş 
olduktan sonra birinci derece akrabalarını yanına getirtebilirsin.139

Bir diğeri, ABD’ye göçü nasıl öğrendiklerini şu cümlelerle anlatmıştır:

Bu programın ortaya çıkmasından yıllar önce babam pazarda duymuş 
ki Amerika’dan birkaç insan gelmiş, soruşturma yapıyormuş. Türkler 
nasıl millet, çalıyorlar mı, çırpıyorlar mı, neler yapıyorlar, nasıl 
yaşıyorlar? Bizim hakkımızda araştırma yapıyorlarmış. Bizim o zaman 
ne olacağından haberimiz yoktu. Bunlar epey araştırmışlar Türk milleti 
nasıldır diye. Çalışkandır, okuyorlar, çalışıyorlar. Sıfırdan başladılar, 
evlerini kurdular diye öğrenmişler. Sonra bir laf çıktı, Amerika’ya 
gidilecekmiş, gidin başvuru yapın diye. Miting oldu, insanları toplayıp 
anlattılar. 15 yıl savaştık, çare yok, artık gücümüz kalmadı, gidelim 
diye. Önce insanlar korktular. Bizi nereye götürüyorsunuz? Bizi satıyor 
musunuz? diye. Nerede çalışacağız? Şeker tarlalarında mı çalışacağız? 
Siyahların içinde mi yaşayacağız? Sonra gidenler oldu, onlardan 
haberler geldi, video çekip gönderdiler, baktık her şey iyi. O vakit çok 
insan gitmek istedi.140

ABD’nin neden Mülteci Programı çerçevesinde Ahıska Türklerini 
götürmek istediğinin duyulmasının ilk zamanlarda birçok Ahıska Türkü’nü 
korkuttuğu ve endişeye sevk ettiği birçok mülakatta ifade edilmiştir. Başka 
ayrımcılıklara maruz kalma korkusunun çok sayıda Ahıska Türkü’nde 
tedirginlik yarattığı tespit edilmiştir.141

ABD Mülteci Programı hazırlıkları kapsamında göçmen başvurusu 
yapabilmek için çeşitli kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere uyanların 
başvurması mümkün olabilmiştir. Bu kriterlerin bazı ailelerde yeni ayrılıklara 
neden olduğu, araştırma sırasında tespit edilmiştir. Örneğin, propiskası 
olmayanların, yani devletsiz durumda olanların başvurusunun kabul 
edileceği koşulu, devletsiz olmamak için Özbekistan’a giderek Özbekistan 
vatandaşlığı alanların başvuramaması anlamına gelmiş, bu nedenle aynı aile 
içinde bazı fertlerin - propiskası olmayanlar - başvuruları kabul edilirken, 
bazılarının - Özbekistan propiskası olanlar - başvuruları reddedilmiştir. 
Krasnodar’da yaşayanların %10’unun hiçbir geçerli kimlik belgesi olmaması 
nedeniyle, Özbekistan’a giderek Özbek pasaportu aldığı bazı kaynaklarda 
belirtilmektedir.142 Bulloch’a göre bu, yaklaşık olarak 1.900 kişiye tekabül 

139  Mülakat, Dayton, Ohio (ABD), Aralık 2012.
140  Mülakat, Indianapolis, Indiana (ABD), Kasım 2012.
141  ABD’de yaptığımız araştırma, bu korkuların ABD’ye gelinen ilk gün ortadan kalktığını göstermiştir.
142  Bu bilgi yapılan mülakatlarda da teyit edilmiştir. 
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etmektedir. Diğer bir ifadeyle, ABD Mülteci Programı’nın Özbekistan pasaportu 
olanları kabul etmemesi, Krasnodar’da yaşamakta olan Ahıska Türklerinin 
%10’unun yapılan bir değerlendirme hatası neticesinde göçmen olarak ABD’ye 
gidememesine ve Krasnodar’daki yumuşak etnik temizliğe kurban edilmesinin 
devamı anlamına gelmiştir. Bu Ahıska Türklerine, Özbekistan vatandaşlıklarını 
bırakmaları hâlinde programa dâhil olabilecekleri söylenmişse de bu şekilde 
başvuranların başvuruları da reddedilmiştir. Böylece, Amerika’ya gitmek üzere 
hazırlanmış, evlerini, mallarını satmış Ahıska Türkleri bu hatalı uygulama 
nedeniyle ailelerinin bazı fertlerinden - zira aynı ailede farklı statüde fertler 
bulunmaktadır -, evlerinden, sahip oldukları geçerli kimlik belgesinden de 
mahrum kalarak, Krasnodar’da yerel otoritelerin insafına bırakılmışlardır 
(Bulloch, 2007: 9). Böyle bir durumu yaşayan Ahıska Türkü bir genç kız, 
deneyimini şu şekilde anlatmıştır:

Benim eski Rus pasaportum vardı. Annemlerin ise Özbekistan 
pasaportları. Krasnodar’da bize pasaport verilmeyince babam 
Özbekistan’a gidip kendine anneme ve iki kardeşime Özbek pasaportu 
almıştı. Amerika’ya gitmek için başvuru yaptık, benim işlerim 
onlarınkinden çabuk oldu, onların da işi oluyor ama Özbek pasaportları 
olduğu için daha uzun sürer dediler. Benim işlerim tamamlandı. 
Sonra gitme vakti geldi. Babama dedim baba ben gideyim mi? Annem 
başladı ağlamaya, “Bizi bırakıp nereye gideceksin?” diye. Sonra ben 
dedim ki, anne gitme dersen kalırım ama sonra sizin işleriniz biterse, 
ben burada kalırım. Hem ben gidersem, size de izin olur. Hem yalnız 
gitmiyorum, amcalarım da var. Babam, “Sen git, biz nasıl olsa arkadan 
geleceğiz.” dedi. Sonra gelemediler, akılları bende kaldı. Çok uğraştılar 
ama o arada program sona erdi. Ailem orada kaldı. Ben de Rusya’ya 
gidemedim. Greencard olmadığı için ülke dışına çıkamadım. Bizim gibi 
çok aile var.143

Mülteci Programı’nın sona ermesinin ardından ayrı düşmüş ailelerin bir 
araya gelmesi - maddi durumları ve Amerikan yasalarına bağlı olarak - ancak 
kendi girişimlerine kalmıştır. Başvuru yapabilme koşulları arasında Türk 
olmak, Özbekistan’dan sürülmüş olmak, 1 Ocak 2004 tarihi öncesinde ve 
hâlen Krasnodar’da oturuyor olmak gibi koşullar bulunmaktaydı. Bu durum, 
yapılan mülakatlarda da ifade edilmiştir ve tabii ki göçün sadece Krasnodar’dan 
yapılabileceği anlamına gelmektedir. Etnografik çalışma kapsamında elde 
ettiğimiz veriler, bazı Ahıska Türklerinin Krasnodar’da yaşayıp propiskayı 
Rostov’da yaptırdıklarını, Krasnodar’da oturduklarını kanıtlamak suretiyle 

143  Mülakat, Westfield-Indianapolis, Indiana (ABD), Aralık 2012.
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başvurabildiklerini göstermiştir. Bu konuda çeşitli söylentilerin olduğu da 
dikkati çekmiştir. Örneğin, mültecilik başvurusunun sadece Krasnodar’dan 
yapılabiliyor olmasına rağmen, Rostov, Voronej, Stavropol, hatta başka 
yerleşim yerlerinden de Ahıska Türklerinin Krasnodar’da yaşadıkları 
iddiasıyla başvurduğu, Mülteci Programı’nın da bu nedenle sona erdirildiği 
doğrultusunda görüşler dile getirilmiştir. Bu noktada, belki de programın 
başvuru koşullarına ilişkin bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Başta 
belirlenen koşullarda uygulama sırasında bazı değişikliklerin yapıldığı, daha 
önce de belirtilmişti. İhtiyaç duyulan esnekliklerin veya bazı doğru olmayan 
bildirimlerin Ahıska Türklerinin somut sorunlarından kaynaklandığı gereğini 
unutmamak gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, propiskası olsun veya olmasın, 
vatandaşlığı olsun veya olmasın, Rusya’da yaşayan Ahıska Türklerinin eski 
Sovyet coğrafyasının diğer yerlerinde yaşayanlara oranla daha fazla zorluk 
çektiği, daha fazla insan hakları ihlalleriyle karşılaştığı açıktır. Bu nedenle, 
gelecekte Ahıska Türkleri için üretilecek uzun süreli çözümlerin - ABD’ye 
göç veya başka çözümlerin - kriterleri belirlenirken bu gerçeğin göz önünde 
bulundurulması ve daha fazla aile parçalanmışlıklarına meydan vermemek 
gerekmektedir.

Diğer taraftan, Krasnodar’daki yerel yetkililerin ABD’ye göçü teşvik ettikleri 
de yine yapılan mülakatlarda Ahıska Türkleri tarafından dile getirilmiştir. 
Dönemin Krasnodar Valisi Alexander Tkachev, 2004 yılında bir televizyon 
kanalında yaptığı konuşmada, on üç yıl öncesinde Ahıska Türklerinin bölgeye 
geldiğini, birçok olanaktan ücretsiz olarak yararlandıklarını, ancak kalış 
sürelerinin çok uzadığını, bölgenin yaşam biçimine ayak uyduramadıklarını, 
dolayısıyla da üçüncü bir ülkeye göçlerinin en doğru şey olduğunu açıkça ifade 
etmiştir. Bu dönemde göçü teşvik için Ahıska Türklerine yönelik saldırıların 
arttığı da ifade edilmektedir. Şüphesiz, gideceklerinin kesinleşmesi nedeniyle 
Ahıska Türkleri evlerini ve diğer sahip oldukları mallarını satma konusunda da 
büyük zorluklarla karşılaşmışlar ve çok büyük zarara uğramışlardır (Swerdlow, 
2006: 1867-1868). Bu gelişmelere rağmen, mülakatlarda dile getirilen bir 
diğer konu, önemli sayıda Ahıska Türkü’nün Krasnodar’dan ayrılması ve 
Krasnodar’daki ayrımcılıkların uluslararası platformlarda gündeme gelmesi 
neticesinde Krasnodar bölgesinde kalan Ahıska Türklerine 2005 yılından 
itibaren beklenmedik bir şekilde propiska verildiğidir.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşam144

Krasnodar’dan Amerika’ya göç eden ve Amerika’da dağınık bir şekilde 
yerleştirilmiş olan Ahıska Türkleri, bu durumdan şikâyetçi olmakla birlikte, 
hayatta kalma stratejilerinin en önemli aracı olan geniş aile bağlarını mümkün 
olduğunca mobilize etmiş ve kendilerine sunulan olanakları en iyi şekilde 
değerlendirmişlerdir. Yapılan mülakatlarda, Ahıska Türklerinin tamamı, 
ABD’ye geldiklerinde kendilerine yapılan muameleden son derece memnun 
kaldıklarını açıkça ifade etmişlerdir. Bu durum karşısında yaşadıkları şaşkınlığı 
şöyle dile getirmişlerdir:

Herkese apartman falan tutmuşlar, getirdiler, herkesi kendi evine 
yerleştirdiler. Eski mobilya koymuşlar, ama her şey vardı, yatak, 
buzdolabında yemek bile vardı. İlk ihtiyaçları görmüşler yani. Bizi 
yerleştirdiler, ertesi günü geri geldiler, alıp social security yapmaya 
götürdüler, yemek yardımı için kartlar verdiler. Hastanelere götürdüler, 
check-up yaptırttılar, her şeyimize baktılar yani. Sonra bize öğretmen 
tuttular, kadının biraz Rusçası da vardı, o bize İngilizce öğretti. Üç 
ay oturduk, dil öğrenmeye çalıştık. Sonra her aileden çalışacakları işe 
soktular, otel, temizlik falan, oralara girdik.145

Yasal olarak beş yıl sonra vatandaş olma hakkına sahip olan Ahıska 
Türklerinin önemli bir kısmı bunu gerçekleştirmiş, bazılarının durumunda ise 
maddi sebepler veya sınavda başarı kaydedememe vb. nedenler gecikmelere 
yol açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde istikrar, düzenli iş olanağı, maaş 
ödemelerinin düzenli yapılması, Ahıska Türkleri açısından son derece önemli 
olan insanca muamele ve resmî belgeler açısından sorun yaşamama durumu, 
göç sonrası entegrasyon sürecini tüm zorluklara rağmen mümkün kılmıştır.146 
Elbette, yeni bir ülkede yeni bir yaşam kurmanın zorluğuna dikkat çekmek 
gerekmektedir. Her ne kadar, Ahıska Türkleri çok çeşitli yerlerde yaşama 
deneyimine sahip olsalar da unutulmaması gereken bu mekânsal hareketliliğin, 
bir şekilde aşina oldukları Sovyet/Sovyet sonrası coğrafyada olduğudur. Diğer 

144 Daha önce de belirtildiği gibi bu kitap kapsamında ABD’de yürütülen araştırma Indiana ve Ohio eya-
letlerinde gerçekleştirilmiştir. Ahıska Türkleri ile ilgili ABD’nin değişik eyaletlerinde daha önce yapılan 
araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin, Salt Lake, Utah’da yaşayan Ahıska Türkleri ile ilgili kapsamlı bil-
gi için bk. (Kolukırık, 2011), Wheaton, Illinois’de yaşayan Ahıska Türkleri ile ilgili kapsamlı bilgi için 
bk. (Avcı, 2012), Philadelphia’da yaşayan Ahıska Türkleri hakkında bk. (Çetinsaya ve Kodan, 2012), 
Phoenix, Arizona’da yaşayan Ahıska Türkleri için bk. (Bilge, 2011).

145 Mülakat, Westfield-Indianapolis, Indiana (ABD), Aralık 2012.
146 Bu konuda kapsamlı bilgi için bk. (Aydıngün vd., 2006); (Koriouchkina ve Swerdlow, 2007).
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bir ifadeyle, Ahıska Türkleri, ilk kez kendilerine bu kadar yabancı bir ülkede 
yeniden başlamak zorunda kalmışlardır.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Mülteci Programı çerçevesinde farklı 
eyalet ve yerleşim yerlerine yerleştirilmiş olan Ahıska Türkleri, zaman 
içinde bir araya gelme ve belirli merkezlerde yoğunlaşma eğilimi göstermeye 
başlamışlardır.147 Bu durumu bir Ahıska Türkü şu şekilde anlatmıştır:

Bir yıla kadar yerleştirildiğimiz yerimizden ayrılmamız mümkün değildi. 
İzin yoktu diyemem de, sadece sana verilen her şeyi kaybediyordun. 
Eğer ayrılsan sana yardım vermezdi. Onun için herkes yerinde kaldı.148

Mülteci Programı’nın hayata geçmesine önemli katkı sağlayan unsurların 
yerel mülteci yerleştirme ajansları olduğunu belirtmek gerekir. Bunların 
görevi, gelen göçmenlerin ABD’deki ilk aylarında yaşamlarını kurmalarına 
ve uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Diğer bir ifadeyle, göçmenlere 
İngilizce eğitimi,149 iş bulma, sağlık sistemini anlatma,150 ehliyet alma ve eğitim 
sistemi hakkında bilgi verme gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Birçok 
ajans, yerel yardım kuruluşlarının, dinî grupların ve gönüllülerin desteğine 
dayanmaktadır. Bunlar her bölgede farklılık göstermektedir. Mülteci Programı 
kapsamında sağlanan sosyal hizmetler, aslında beş yıl için olup sonrasında 
bireylerin kendi olanaklarıyla bunları sağlamaları beklenmektedir. Bu beş 
yıllık süre, daha önce de belirtildiği gibi, her göçmenin bir yıl sonra daimi 
oturma izni alma hakkı kazanma, bundan dört yıl sonra da vatandaşlık için 
başvurma hakkını kazanmasıyla ilgilidir (Koriouchkina ve Swerdlow, 2007: 
402-403).

Amerika dışındaki Ahıska Türklerinin önemli bir kısmı tarafından üçüncü 
bir sürgün olarak değerlendirilen Amerika’ya göç, Amerika’daki Ahıska Türkleri 
tarafından çoğunlukla son derece farklı anlatılmaktadır. Herhangi bir kimlik 

147 Geniş aile biçiminde yaşama geleneğine zaten sahip olan Ahıska Türkleri, özellikle ekonomik zorluklar 
ve yeni ortamlarla karşılaştıklarında, gerek ekonomik açıdan gerek sosyal ve psikolojik dayanışma 
açısından daha kalabalık yaşama eğilimi göstermektedirler. Bu durum ABD’de de söz konusu olmuş, 
ABD’de yapılan mülakatlardan edinilen verilere göre bazı aileler, yetkililerin önerilerine rağmen, geniş 
aile biçiminde bir arada oturmayı tercih etmişlerdir. 

148 Mülakat, Westfield-Indianapolis, Indiana (ABD), Aralık 2012.
149 Dayton’da yapılan mülakatlarda birçok Ahıska Türkü, dil kurslarının bedava verildiğini, hatta kurslara 

katılmaları için yol/benzin parası dahi sağlandığını belirtmişlerdir.
150 Belirli bir gelir düzeyinin altında olanlar ücretsiz olarak sağlık sisteminden (medicaid) faydalanabil-

mektedirler. Westfield’de yapılan mülakatlarda oldukça yüksek ücret gerektiren ameliyatların ücretsiz 
olarak yapıldığını belirten Ahıska Türkleri olmuştur. Ahıska Türkleri, ayrıca, gıda kuponu verilmesi 
suretiyle gıda yardımı da yapıldığını ifade etmişlerdir.
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belgeleri olmadığı için Krasnodar’dan hiçbir yere gidemeyen Ahıska Türkleri 
için Amerika’ya göç, elbette bir çaresizliğin sonucudur ki bunu zaten kendileri 
de dile getirmişlerdir. Ancak, vatan151 ve akraba hasretini çekmeye devam etseler 
de, sadece insan olmaktan dolayı Amerika’da otomatik olarak sahip oldukları 
hakların mutluluğunu yaşadıklarını açıkça ifade etmektedirler. Yapılan etnografik 
çalışmada elde edilen verilere göre, akraba hasretini teknolojinin sağladığı 
olanaklarla ve yaptıkları birikimlerle onları ziyaret ederek gidermeye çalışan 
Ahıska Türkleri, toplumsal ağlarını, kültürlerini ve geleneklerini muhafaza etme 
çabasından hiç vazgeçmemektedirler. Birçok farklı ülkede yaşamak zorunda 
kalmış Ahıska Türklerinin geleneklerini muhafaza konusundaki kararlılıkları, 
bu topluluğu çalışan birçok araştırmacı tarafından dile getirilmiştir. Ön plana 
çıkan unsurlar arasında, din ve dil konusuna verilen önem ve aile büyüklerine 
saygı vb. unsurlar sıralanabilir. ABD’de yapılan mülakatlarda, Ahıska Türkleri, 
kendi kültürel özelliklerine gösterilen saygıdan ötürü büyük bir memnuniyet 
duyduklarını açık bir şekilde belirtmişlerdir. Yaşadıkları tüm yerlerde - Sovyet 
döneminde ve sonrasında - tüm zorluklara ve yasaklara rağmen dinlerini, 
dillerini ve geleneklerini korumayı başardıklarını her ortamda dile getiren 
Ahıska Türkleri, kendilerine Müslümanlık konusunda bilgi vermeye çalışan 
bazı Türk gruplarının üsluplarından rencide olduklarını da mülakatlarda 
söylemişlerdir. Özellikle yaşlı kadınlar, bu girişimlerin nedeninin, dinlerini 
bilmedikleri düşüncesinden kaynaklandığı algısından hareketle duydukları 
rahatsızlığı gelenlere de söylediklerini belirtmişlerdir. Öte yandan, bazı Ahıska 
Türkleri, kendilerinden sorumlu ajanslarında da kiliseye bağlı olmaları sebebiyle 
Hristiyanlık propagandası yapabildiklerini, ancak onlara da bu hususta reaksiyon 
gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, Ahıska Türklerinin dinlerini kendi 
geleneksel anlayışlarına sadık kalarak korudukları açıktır.

ABD’deki yaşamlarından genel anlamda memnun olan, aslında 
beklentilerinin çok üzerinde koşullarla karşılaşan Ahıska Türklerinin, 
yaşadıkları yerlere işlevsel entegrasyon kapasitelerinin oldukça yüksek 
olduğunu birçok araştırmacı yazmıştır. Buna rağmen, Ahıska Türklerinin 
kendilerini yaşadıkları yerlerin çoğuna ait hissetmedikleri de somut bir 
gerçektir. Ahıska Türklerine kendilerini nereye ait hissettikleri veya vatan 
olarak nereyi gördükleri sorulduğunda farklı görüşler belirtilmiştir. Araştırma 
bulgularımıza göre, bu farklılıkların en temel nedenleri arasında kuşak farkı, 

151 Ahıska Türklerinin vatan kavramını nasıl algıladıkları irdelendiğinde bu algının farklı katmanları oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Bu kavram son bölümde kapsamlı olarak tartışılmaktadır.
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yaşanılan ülke ve yaşam koşulları gibi unsurlar sayılabilir. Ancak, tüm bunlara 
rağmen, siyasi aidiyet olarak Türkiye’nin ön plana çıktığını söylemek yanlış 
olmayacaktır.

Orta yaşlı bir Ahıska Türkü kadın şöyle anlatmıştı duygularını:

Burası çok iyi. Çok yardımcı oluyorlar bize. Çocuklarımızla çok rahatız 
ama bir şey yetmiyor bize. Ömrümüz burada geçecek diye mutlu 
olamıyoruz. Vatanımız olsaydı iyiydi. Özbekistan bize vatan oldu 
zannediyorduk. Özbekistan vatan olamadıysa, Amerika hiç olamaz. 
Gürcistan’dan gelenler kaç zamandır oraya gitmek istiyorlar. Herkes 
doğduğu yere gitmek istiyor. Benim babam 85 yaşında, yine diyor 
ki, “Gürcistan’da yaşamaya gideceğim, inşallah bir oraya giderim de, 
orada ölürüm, babamın yanında yatarım”. 85 yaşında ama fikri yine 
Gürcistan’da.152

Bir diğeri şöyle demişti:

Son durağımız herhâlde Türkiye olur. Özbekistan’da böyle rahat 
yaşamıyorduk. Ama benim içimde öyle bir şey var ki, gitsem Özbekistan’a 
da doğduğum yerleri görsem. Çok istiyorum Özbekistan’a kendi evime 
gitmeyi. Benim annem babam Türkiye’de. Oğlum İngiltere’de. Kızım 
var yanımda. İnsan o kadar parça parça oluyor ki, çok büyük bir iç 
ağrısıyla yaşıyorsunuz. İnsanın canı dağılıyor, nereye elini atacağını 
bilemiyorsun.153 

Dayton’da görüşülen Ahıska Türkleri de aynı şeyleri söylemişlerdi:

Amerikan devleti her şeyi insan için planlamış ama bazı şeyler bizim için 
çok ters. O nedenle bazılarımız Türkiye’ye gitmek istiyorlar. Çocukların 
kültürlerini, geleneklerini muhafaza etmeleri burada çok zor olacak.154

Her aileden Rusya’da kalan var. Müracaat edip gelemeyen de var. 
Müracaat etmekten korkan da oldu. Gerçi müracaat etmeyenler sonra 
pişman oldu. Ama Türkiye’ye gidebilecek olsaydık, ben giderdim. 
Benim kalbimde Türkiye var.155

152 Mülakat, Westfield-Indianapolis, Indiana (ABD), Aralık 2012.
153 Mülakat, Westfield-Indianapolis, Indiana (ABD), Aralık 2012.
154 Mülakat, Dayton, Ohio (ABD), Aralık 2012.
155 Rusya’da yaptığımız mülakatlarda da aslında benzer şeyler vurgulanmıştı. Bagayevski’de (Rostov) 

yaptığımız bir mülakatta görüşülen Ahıska Türkü şöyle demişti: “Burası bize vatan olmayacak. Bizim 
ahrında (sonunda) gideceğimiz yer Türkiye’dir. Mümkün olsa ben hemen giderim. Ben her yeri gez-
dim. Birçok yerde akrabalarım var. Türkiye’de dayılarım var. Amerika’da eşimin kardeşleri, babası var. 
Onların aklında Türkiye var. Bazıları Türkiye’den toprak aldı, ev aldı. Kaynım Antalya’dan ev alacak. 
İmkânı olmayanlar da para biriktirmeyi bekliyorlar. Halkın niyeti Amerika’da daimi yaşamak değildir. 
%10 da belki Gürcistan’a gitmek isteyenler var, kalbini o işe bağlamış olanlar var.”
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ABD’de yapılan mülakatlar, her ne kadar, Ahıska Türklerinin 
kendilerini vatanlarında hissetmeseler de veya bazı sorunları olsa da, genel 
olarak Amerika’da olmaktan, özgürlük ortamından, kendileriyle ilgilenen 
kişi ve kurumların muamelesinden ve insani yaklaşımından son derece 
etkilendiklerini ve mutluluk duyduklarını göstermiştir. Ancak, Ahıska Türkleri 
düşük ücretli, bazı durumlarda da kendi eğitim düzeylerinin çok altında 
işlerde çalışmaktadırlar. Bu durum, sadece ABD’de söz konusu olmamıştır, 
zira Özbekistan’dan Krasnodar, Rostov veya Rusya’nın farklı yerlerine yerleşen 
Ahıska Türkleri, zaten önemli bir düşey mobilite (İng. downward mobility) 
yaşamışlardır. Amerika’da görüştüğümüz genç bir Ahıska Türkü şöyle demişti:

Rusya Özbekistan’dan çok farklıydı. Ailemde herkesin bir mesleği 
vardı. Doktora bile iş vermediler. Hepsi okumuş insanlardı. Amcamın 
eşi okulda öğretmendi. Amcam tıp fakültesinde hocaydı. Babamın, 
amcalarımın hep diplomaları vardı. Yani tüm bunlar propiskasızlık 
sebebiyle oldu. Sonuçta hep birlikte tarla ekmeye başladık. Krasnodar’a 
gelince herkes çiftçi oldu.156

ABD’de de durum farklı olmamıştır. Her göçmen gibi göç ettikleri 
ülkenin tabakalaşma sisteminin en altında da yer alsalar, güvende olmanın, 
yasal bir statüye sahip olmanın memnuniyetini yaşamakta, bunu da açıkça 
ifade etmektedirler. Bu bağlamda, görüşme yaptığımız orta yaşlı bir kadın, 
görüşme sırasında kayınvalidesi “Belki bizim için son durak Türkiye olur.” 
dediğinde hemen söze girmiş ve şöyle demiştir:

Ben buradan hiçbir yere gitmem. Önce Amerika’ya gidelim dediklerinde 
ben sizle gelmem diyordum. Ailecek gelindi, mecbur geldim. Ama 
şimdi buradan gitmem diyorum.157

Dayton, yukarıda da ifade edildiği gibi, son yıllarda birçok Ahıska 
Türkü’nün yerleştiği bir şehirdir. Şüphesiz, Dayton’da söz konusu olan 
bazı gelişmeler, Ahıska Türklerini oraya çekmede etkili olmuştur. Yaşanan 
ekonomik kriz sonrasında fabrikaların kapanmasıyla önemli bir çöküş yaşayan 
Dayton şehri, ekonomisini canlandırmak için göçmenleri bölgeye çekmenin 
yollarını aramıştır. Şehirde yaşanan ekonomik çöküş, birçok kişinin şehri terk 
etmesi, emlak fiyatlarında da önemli bir düşüşe sebep olmuştur. Bu, elbette, 
Ahıska Türklerini bölgeye çekme konusunda en önemli faktörlerden biri 
olmuştur.

156 Mülakat, Indianapolis, Indiana (ABD), Kasım 2012.
157 Mülakat, Westfield-Indianapolis, Indiana (ABD), Kasım 2012.
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Mülakatlarda, ciddi onarım gerektirmekle birlikte, 10 bin dolara ev almanın 
mümkün olduğu vurgulanmıştır.158 Ahıska Türklerinin ev inşası ve onarımı 
konusundaki becerilerini göz önünde bulundurduğumuzda onarım işlerini 
kendilerinin aile dayanışması içinde gerçekleştirdiklerini tahmin etmek güç 
değildir. Nitekim Dayton’da da bu şekilde olduğu, çok sayıda Ahıska Türkü’nün 
kente gelmesiyle ve satın aldıkları evleri onarmasıyla kentin çehresinin büyük 
ölçüde değiştiği, Ahıska Türklerinin yoğunlaştıkları mahallelerde araştırma 
sırasında gözlemlenmiştir.159 Indiana ve Ohio’da yaptığımız görüşmeler 
sonucunda Ahıska Türkü erkeklerin çoğunlukla TIR şoförlüğü yaptığı,160 
çeşitli onarım - daha çok ev onarımı - işlerinde çalıştığı, kadınların ise hizmet 
sektöründe çeşitli işlerde – temizlik, süpermarkette kasiyerlik, gıda sektörü vb. 
- çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca, geniş aile biçiminde yaşayan ve geleneksel 
olarak zaten yaşlı anne ve babalarına bakan Ahıska Türklerinin, özelleştirilmiş 
olan yaşlı bakım sistemi nedeniyle de bir gelir sahibi oldukları tespit edilmiştir. 
Özel yaşlı bakım merkezleri, yaşlıların evlerinde bakımlarını teşvik etmesi ve 
bunun daha ucuza gelmesi - ev dışı bakımın günlük ücretinin yaklaşık 27 dolar 
olduğu belirtilmiştir - nedeniyle, Ahıska Türkleri, evde bakılan yaşlılar için 
bakan kişilere ayda 700 dolar ödendiğini belirtmişlerdir. Dolayısıyla, iki yaşlının 
bakımı, aile için ayda 1.400 dolar gelir anlamına gelmektedir. Bu nedenle, bazı 
aile fertleri çalışmak yerine evde kalmayı ve bakımdan sorumlu kişi olmayı 
tercih etmektedirler. Yaşlılara ilaçların da ücretsiz verildiği, Ahıska Türklerinin 
verdikleri bilgiler arasındadır.

Ahıska Türklerinin Dayton kentinin çehresini değiştirmelerinin, geleneksel 
aile yaşamlarının ve ilişkilerinin yerel halkın dikkatini çektiği ve bunun büyük bir 

158 Birçok Ahıska Türkü, Dayton’da ve başka yerlerde evleri onarma konusundaki becerilerini bir mesleğe 
dönüştürerek, evleri satın alıp onardıktan sonra satarak gelir elde etmektedirler. Ancak, az sayıda da 
olsa, bazı durumlarda evlerin hukuki durumuna ilişkin bilgilerin bilinmemesi, yasal sistemi bilmeme 
gibi nedenlerle zarara uğramış Ahıska Türklerinin olduğu yapılan görüşmelerde dile getirilmiştir.

159 2013 yılı itibarıyla 400 ailenin Dayton’da yerleştiği çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Dayton şehri-
nin içinde bulunduğu darboğazdan çıkmak için hem yöneticilerinin hem de halkının son derece ‘göç-
men dostu’ bir yaklaşım benimsediği açıktır (Preston, 2013). Dayton şehrinin ‘göçmen dostu’ tavrının 
önemli göstergelerinden biri, Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezidir. Bu bina, ekonomik zorluk 
içindeki belediyelerin başvurduğu bir yöntem çerçevesinde kurulan bir fonla denetimli bir şekilde 
Ahıska Türklerine devredilmiş, binanın onarımı Ahıska Türkleri tarafından, Türkiye’nin de desteğiyle 
yapılmıştır. On yıllık denetim süresi sonunda bina tamamıyla Ahıska Türklerine ait olacaktır.

160 Yapılan görüşmelerde, Ahıska Türkleri, üç aylık kurstan sonra TIR kullanabilmek için gerekli olan 
ağır vasıta ehliyeti aldıklarını belirtmişlerdir. TIRlarla mal taşıyan Ahıska Türklerinin genellikle birkaç 
kardeşle birlikte bu işi yaptıkları, gençlerin internetten yük buldukları, daha yetişkin olanların ise yük 
taşıdığı öğrenilmiştir.
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saygı uyandırdığı, yerel yöneticilerin Dayton’da Ahıska Türk Amerikan Toplum 
Merkezinin açılış gününde yapılan konuşmalar ve bire bir görüşmeler neticesinde 
öğrenilmiştir.161 Yapılan konuşmalar arasında, belki de Ahıska Türklerinin 
Dayton halkı tarafından nasıl algılandığına en iyi işaret eden konuşmalardan 
birinin, Belediye Başkanı Gary Leitzell’in yaptığı konuşma olduğu söylenebilir. 
Leitzell, Ahıska Türklerinin çalışkanlıkları, gayretleri ve aslında Amerikan toplum 
yapısıyla çelişmeyen aile yaşamlarını takdir ettiklerini, daha fazla Ahıska Türkü’nü 
Dayton’da görmek istediklerini ve ‘Amerikan Rüyası’nı gerçekleştirmek isteyen 
tüm Ahıska Türklerine destek vereceklerini ifade etmiştir.

İslam Şahbandarov öncülüğünde hayata geçirilen Ahıska Türk Amerikan 
Toplum Merkezi, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesinin de üyesi olmuştur. 
Açılışta bulunan Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi Eski Başkanı Günay Evinç 
de, Amerika doğumlu bir Türk olarak, Toplum Merkezinin özellikle gençler 
için son derece önemli olanaklar sunduğuna dikkat çekmiş, ayrıca, Ahıska 
Türklerinin onardıkları evlerle Dayton’ı güzelleştirdiklerini vurgulamıştır.

Örgütlenme ve ABD’de Kurulan Sosyal Ağlar

Daha önceki bölümlerde Ahıska Türklerinin örgütlenmesinin parçalı ve 
rekabetçi yapısına değinilmişti. Bu geleneğin ABD’de değişmesini beklemek 
zaten pek doğru olmayacaktır. Farklı yerlerde farklı yapıların oluştuğunu, 
yapmış olduğumuz etnografik çalışma bize göstermiştir. Ancak, ABD örneğinde, 
göç öncesinde Ahıska Türklerine önderlik etmiş elitlerin veya topluluğun önde 
gelenlerinin önemli bir zorlukla karşılaştıklarını, bu zorluğun da aslında onların 
iktidarını sarsacak bir potansiyele sahip olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi, Ahıska Türkleri birçok yerde yaşama 
deneyimine rağmen ilk kez ABD’de kendilerine bütünüyle yabancı bir toplumsal, 
siyasal ve kültürel yapıyla karşılaşmışlardır. İlk kez Sovyet dünyası dışında - 
Türkiye hariç, zira dil ve kültür birliği Türkiye’de birçok zorluğun aşılmasında 
son derece önemli olmuştur - bir yerde yeniden yaşam kurmak zorunda 

161 Dayton’daki Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi 5 Aralık 2012 tarihinde açılmıştır. Açılışa resmî 
düzeyde Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Fatih Yıldız, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Sosyal 
ve Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Çolak, Eyalet Senatörü Bill Beagle, Dayton Belediye Başkanı Gary 
Leitzell, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Eski Başkanı Günay Evinç, Azerbaycan Bü-
yükelçiliğinden yetkililer, DATÜB’ten Abbas Hamza ve Sadyr Eibov ve daha birçok yetkili ve Ahıska 
Türkü katılmıştır. Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi, içinde spor salonu, kafeterya, bilgisayar 
laboratuvarı, mescit bulunan ve 2.300 metrekarelik alana yayılan bir merkezdir. Ahıskalı yetkililer bu 
merkezin tüm Dayton halkına açık olduğunu ifade etmişlerdir.
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kalmışlardır. Karşılaştıkları en önemli zorluk, hiç şüphesiz dil sorunu olmuştur. 
Dil öğrenme konusunda genel bir çaba ve göreceli bir başarıdan söz edebilmek 
mümkünse de gençlerin bu konuda daha başarılı oldukları, dolayısıyla yerel 
otoritelerle daha kolay ilişki kurabildiklerini söylemek mümkündür. Bu 
durumun Ahıska Türklerinin geleneksel yapısına bir tehdit teşkil ettiği, Ohio ve 
Indiana’da yapılan gözlemlerde dikkati çekmiştir. Diğer bir ifadeyle, geleneksel 
olarak otorite sahibi olan yaşlılar - ki onlar Sovyet coğrafyasında yaşadıkları 
her yerde - yerel otoritelerle irtibat hâlinde ve toplumlarının sorunlarına çeşitli 
şekillerde cevap üretebilme becerisine sahip olmuşlardır. Ahıska Türk yaşlıları, 
aydınları, hem kendi toplulukları içinde hem de Sovyet/Sovyet sonrası yaşanılan 
yerlerdeki diğer gruplar ve yerel güçler tarafından saygı görmüş, böylece 
topluluk içindeki iktidarları meşru bir zemine oturmuştur. Bu durumun, bir 
ölçüde de olsa ABD’de değişmeye başladığı gözlenmiştir. Bu yeni ortama adapte 
olma becerisini daha fazla gösterebilen, İngilizceyi daha kolay öğrenebilen 
gençlerin, sınırlı bir ölçüde de olsa topluluğun önde gelenlerinin otoritesine 
boyun eğmeme eğilimi içinde olabildikleri kanaati oluşmuştur.

Önümüzdeki yıllarda, özellikle de ABD’de eğitim alan gençlerin grup 
içerisinde daha aktif rol alacakları muhakkaktır. Şüphesiz, bu, topluluğun önde 
gelenleri ve yaşlıları için geleneksel hiyerarşinin değişime uğraması anlamına 
geleceğinden, kabul edilmesi oldukça güç bir durumdur. Buna rağmen, 
ABD’de büyüyecek Ahıska Türkü gençlerin Amerikan sisteminin kendine 
özgü asimilasyon özelliğinden kaçıp kaçamayacaklarını zaman gösterecektir. 
Bu bağlamda, açık bir toplumda yaşamanın, yani baskının olmamasının belirli 
kültürel ve kimlik özelliklerinin korunmasını güçleştirebileceği iddia edilebilir.162

ABD’de örgütlenme açısından en önemli sorunlardan biri, aslında Sovyet 
döneminde ve sonrasında söz konusu olan temel sorunla aynıdır. O da Ahıska 
Türklerinin dağınık olarak yaşamalarıdır. Her ne kadar, son yıllarda, ABD’deki 
Ahıska Türkleri belirli şehir ve bölgelerde toplanma eğilimi gösterseler de, 
farklı yerlerde faaliyet gösteren derneklerin bulunması, hatta aynı yerleşim 
yerlerinde dahi farklı derneklerin bulunması söz konusudur ve bundan sonra 
da bu durumun devam edeceğini öngörmek zor değildir.

162 Ahıska Türkü kadınlar açısından deneyimlenen önemli bir değişiklik otomobil kullanmalarıdır. Aslın-
da, geleneklere ters olan bu husus, söz konusu ihtiyaç göz önünde bulundurularak gündeme gelmiş ve 
kadınların ulaşım konusunda karşılaştıkları zorluklar göz önünde bulundurularak - güvenlik ve zaman 
kaybı - otomobil kullanmaları toplum içinde kabul görmeye başlamıştır. Bu durum, Ahıska Türkleri-
nin yaşadıkları yerlere uyum sağlama becerilerine önemli bir örnek olarak değerlendirilebilir.
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Farklı derneklerin Türkiye’den farklı gruplara yakınlık duymaları da söz 
konusu olmakta, bu durum da Ahıska Türkleri arasında parçalanmalara neden 
olmaktadır. ABD’ye göç etmiş olsalar da, Türkiye’yle olan bağları, Ahıska 
Türklerinin hem diğer Türk dernekleriyle hem de Türkiye Büyükelçiliği ve 
Konsolosluklarıyla yakın temasta olmalarına neden olmakta, bu yakınlığın 
karşılıklı olması sebebiyle de Türk dernek ve temsilciliklerinin onlara çeşitli 
katkı ve destekleri söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye siyaseti 
Ahıska Türkleri tarafından yakından takip edilmekte, hatta Türkiye’deki siyasi 
sorunlar ve parçalanmışlıklar onlara da yansıyabilmektedir.

Ahıska Türklerinin şimdiden Amerika’da yavaş yavaş seslerini 
duyurabildikleri, öncelikli olarak da Krasnodar’da hâlen devam eden 
ayrımcılıklara dikkati çekebildikleri gözlenmektedir. Her ne kadar, Ahıska 
Türklerinin bir kısmının ABD’ye göç etmesinin ardından, Krasnodar’da 
kalanların, daha önce de belirtildiği gibi, propiska sorunu zaman içinde 
çözülmüş olsa da, yani yasal bir statüye kavuşarak Rusya Federasyonu vatandaşı 
olmuşlarsa da, pratikte ayrımcılıkların devam ettiği açıktır. Bu durum, şüphesiz, 
yıllar içinde ABD’deki yaşamlarına alışmış ve topluma entegre olma yolunda 
önemli adımlar atmış olan Ahıska Türkleri tarafından da izlenmektedir. Zaten 
bunların önemli bir kısmının hâlen Krasnodar’da birinci dereceden aile fertleri, 
yakın veya uzak akrabaları bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ABD’de belirli 
bölgelerde yoğunlaşmaya başlayan Ahıska Türkleri, yerel yetkililerle, ABD’de 
yaşayan Türkiye Türkleri ve dernekleriyle ilişkilerini geliştirmektedirler. Bu 
ilişkiler neticesinde seslerini duyurmaya ve âdeta lobicilik yapmaya başladıklarını 
söylemek çok yanlış olamayacaktır. Bu bağlamda ön plana çıkarmaya çalıştıkları 
en önemli konulardan biri, Krasnodar’da kalan Ahıska Türklerinin hâlen maruz 
kaldıkları kötü muamele, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleridir. ABD’deki 
Ahıska Türklerinin Krasnodar’dakilerin durumunu gündeme taşımak için 
yaptıkları girişimlerin sonuç vermeye başladığı izlenmektedir. Örneğin, Ahıska 
Türklerinin son yıllarda yoğunlaştıkları Dayton şehrinin bağlı olduğu Ohio 
Eyaleti Senatörü Sherrod Campbell Brown, Dışişleri Bakanı John Kerry’ye bir 
mektup yazarak, son dönemde Güney Rusya’da yaşayan Ahıska Türklerine 
yönelik baskı ve ayrımcılıklarda bir artış olduğunu dile getirmiş ve göç 
programının yeniden başlatılması doğrultusundaki talebini iletmiştir.163

163 “ABD’li Senatörden Ahıska Türkleri İçin Kerry’ye Mektup”, 12 Temmuz 2014. http://trtavaz.com.tr/
haber/abd-li-senatorden-ahiska-turkleri-icin-kerry-ye-mektup/3/5 
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9. Ulusötesi Bir Topluluk, Ulusötesi Köylüler, Ulusötesi         
 Aileler-Ahıska Türkleri: Analitik Bir Değerlendirme

Giriş bölümünde belirtildiği gibi, Ahıska Türkleri üzerine yapılmış 
sosyolojik ve antropolojik çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmalar, özellikle de 
Türkçe yazındakiler, daha çok Ahıska Türklerinin tarihi üzerinde yoğunlaşan 
ve birbirini tekrar eden çalışmalardır. Bu çalışmalar, çoğunlukla sürgün 
olgusuna vurgu yapmakla birlikte, en azından, Ahıska Türklerinin yaşadıkları 
dramı Türkiye’de bazı çevrelere duyurma hizmetini görmektedirler.

Kuramsal bir çerçeve içinde konuyu ele alan ve saha araştırmalarına 
dayanan çalışmalar ise yakın zamana kadar çok az sayıda yapılmış, son 
yıllarda yurt dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim alan 
araştırmacıların bu konuya ilgi duymasıyla farklı bir boyut kazanmaya 
başlamıştır. Bunu tetikleyen en önemli nedenlerden biri, Krasnodar’da yaşanan 
ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri, diğeri ise Ahıska Türklerinin ABD’ye 
göçüdür. Ancak, bir kısmı Türkler tarafından yapılan bu çalışmalar ağırlıklı 
olarak İngilizce yayımlanmaktadır. Dolayısıyla Türkçe okuyan okurlara 
ulaşamamaktadır. Bu kitabın esas amacı, başta da ifade edildiği gibi, Ahıska 
Türklerinin kim olduğunu, neleri deneyimlediklerini, yaşadıkları sürgünleri, 
ayrımcılıkları, katliamları Türkçe okuyanlara anlatmak, Ahıska Türklerinin 
duygularını, düşüncelerini sosyolojik bir üslupla aktarmak ve Türkiye’de 
yaşayanların onları tanımalarını sağlamaktır. Ayrıca, ulusötesicilik yazınının 
Ahıska Türklerinin deneyimlerinin analiz edilmesine önemli bir katkı sunacağı 
düşüncesiyle bu çerçevede bir deneme yapmak amaçlanmaktadır.

 Ahıska Türkleri gibi toplulukların veya post-Sovyet coğrafyada çalışılan 
konuların sosyal bilim disiplinleri içindeki araştırmacılardan çok, bölge 
çalışmaları uzmanları tarafından yapılıyor olması, çok uzun süre kuramsal 
tartışmalara yer vermeyen betimsel çalışmaların gerçekleştirilmesine neden 
olmuştur. Bu tür çalışmalar, Giriş bölümünde de ifade edildiği gibi, ağırlıklı 
olarak stratejik ve siyasi içerikli çalışmalar olmuştur. Özellikle Güney 
Kafkasya’nın yeniden biçimlenmekte olan bir bölge olması, Ahıska Türklerinin 
Gürcistan’a geri dönüşleri konusunun siyasi bir şekilde ele alınmasına neden 
olmaktadır. Bu durumu, vakanüvisçi bir tarih anlayışının bölge çalışmalarında 
tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Bu tür çalışmalar, sadece olguları bir 
hikâye biçiminde aktaran, sosyolojik, hatta tarihsel verileri de göz ardı eden, 
kavramsal ve kuramsal açıdan zayıf çalışmalar olmuştur.
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Bu durum, elbette post-Sovyet coğrafyaya ilişkin konuları kuramsal 
yaklaşımları göz önünde bulundurarak çalışan sosyal bilimcilerin olmadığı 
anlamına gelmemektedir. Ancak, bu çalışmaların bazılarında da, var olan Batı 
kaynaklı kuramların desteklenebilmesi için sahada elde edilen verilerin ona 
uydurulması veya topluluk/bölge toplumsal gerçeklerinin aslında var olan 
kuramların etkisiyle etnosantrik bir şekilde analiz edilmesi, kavramlara ve 
kuramlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılmaması söz konusu olabilmektedir. 
Sonuçta, bilinçli veya bilinçsiz olarak, bölge gerçekliği göz ardı edilebilmekte, 
yanlış analizler yapılabilmektedir. Böyle bir yaklaşımla toplumsal gerçekliği 
anlayabilmemiz, sağlıklı bir şekilde analiz edebilmemiz mümkün değildir.

Zaman içinde post-Sovyet coğrafyayı çalışan bu iki farklı grubun 
yaklaşımlarındaki zayıf noktalar yeni bir bakış açısını zorunlu kılmış, 
yukarıda sözü edilen bu iki boyutu bir araya getiren bir yaklaşım kaçınılmaz 
olmuştur. Diğer bir ifadeyle, post-Sovyet çalışmaları, kuramsal tartışmaları ve 
saha araştırmalarını/etnografik çalışmaları temel alan bir yaklaşımla yapılmaya 
başlanmıştır. Ancak, hareket noktası saha verisi olmalı, kurama uygun veri 
yaratılmamalıdır. Bu çalışmada, elde edilen verilere öncelik tanıyan, onu 
benimsenen kuramsal yaklaşımlarla buluşturan ve kuramsal yaklaşımların 
toplumsal gerçekliği açıklama kapasitesini sorgulayan yorumlayıcı bir 
yaklaşım benimsenmiştir. Böylesi bir yaklaşımın, bizlerin toplumsal gerçekliği 
anlamamızı mümkün kıldığını ve bize nitelikli veri ve bilgi sağladığını 
düşünmekteyiz.

Ahıska Türkleri üzerine yazdığımız bu kitapta benimsediğimiz ve Giriş 
kısmında anlatılan yöntem çerçevesinde birçok ülkede Ahıska Türkleriyle 
yapılan derinlemesine mülakatlarda Ahıska Türklerini anlamamızı sağlayacak 
çeşitli kavram, terim ve olgular ön plana çıkmıştır. Bunlar arasında aile, 
köy, sürgün, vatan ve kimlik sayılabilir. Aslında, bunlar, birçok açıdan 
birbiriyle ilintili ve kendi etraflarında başka terim, kavram ve olguları 
toplayan terimlerdir. Bu kavramları, terimleri anlamak neden Ahıska 
Türklerini ulusötesi bir topluluk olarak tanımladığımızı ve neden bu kitaba 
böyle bir başlık koyduğumuzu da anlamamızı sağlayacaktır. Her ne kadar, 
bu kitabın amacı, Ahıska Türklerini kapsamlı bir kuramsal analiz yaparak 
incelemek değilse de, Ahıska Türklerinin ulusötesi bir yaklaşım benimsenerek 
incelenmesi denemesi, hem bizim bundan sonra yapacağımız çalışmalara bir 
başlangıç niteliğindedir hem de belki Ahıska Türkleri üzerine çalışan sosyal 
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bilimcilerin ulusötesicilik boyutunu daha kapsamlı bir şekilde çalışmalarına 
zemin hazırlayacaktır.

Sonuç bölümünde yapılan bu değerlendirme, Giriş bölümünde öne 
sürülen görüşün, yani Ahıska Türklerinin ulusötesi topluluklara, özellikle de 
ulusötesi ailelere önemli bir örnek teşkil ettiği ve ulusötesi yazına önemli bir 
katkı sağlama potansiyeline sahip olduğu iddiasının geçerliliğini gösterecektir. 
Ayrıca, Ahıska Türkleri örneğinin özgünlüğünün göç, ulusötesicilik, 
entegrasyon konusundaki literatüre eleştirel bakılabilmesini sağlayacağı da 
düşünülmektedir.

Etnografik Araştırmada ve Mülakatlarda Ön Plana Çıkan Kavramlar

Aile

Uzun yıllardır Ahıska Türkleri üzerine yaptığımız araştırmalar, bize, 
Ahıska Türklerinde ailenin önemini göstermiştir. Şüphesiz, onlar için aile 
modern anlamdaki çekirdek aile değildir, en geniş biçimiyle geniş ailedir. 
Diğer bir ifadeyle, geniş aileden anlaşılan, bir arada oturan farklı kuşaklardan 
veya aynı kuşaktan aile fertleri değildir sadece. Bu biçimiyle geniş aile de 
kuşkusuz Ahıska Türkleri için de önemlidir. Ancak, onlar için aile evlilik 
bağıyla da genişlemekte, kan bağı, ailenin bir parçası olabilmek için her 
durumda gerekli olmamaktadır. Ahıska Türklerinde aile, bir taraftan kuşaklar 
arası bir bağlılık anlamına gelmekte, bir taraftan da aynı kuşakta bir bağlılığa 
işaret etmektedir. Yani, aile büyükleriyle son derece yakın ilişkiler içinde 
olunurken, kardeş çocukları da kardeş gibi kabul edilmekte, aynı yerde 
yaşamaları hâlinde kardeş gibi büyümektedirler. Kardeşlerin eşleri, hatta 
onların aileleri de aile kavramı içinde yer almaktadır. Aile, hem dikey hem de 
yatay olarak genişleyebilmektedir. Kısacası, Ahıska Türk ailesi, batılı anlamda 
aile kavramıyla tanımlayamayacağımız, âdeta geniş bir akrabalık/ hısımlık 
(İng. kinship) bağıdır.

Aile büyüklerine saygı, Ahıska Türk ailesinin en büyük özelliklerinden 
biridir. Bu durum, sosyalleşme süreci aracılığıyla sürekli yeniden 
üretilmektedir. Bu aile yapısının sürekliliğini ve aile dayanışmasını sağlamanın 
sırrı ise büyük ölçüde aile büyüklerinin gençler üzerindeki toplumsal 
denetimine dayanmaktadır. Bununla birlikte, verilen sıkı terbiye gençler 
tarafından içselleştirilmekte olduğundan, çatışma nadir durumlarda söz 
konusu olmaktadır. Ailede otorite ataerkil bir düzen içinde belirlenmekte, genç 
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erkeklerin evliliği bu otoritenin bertaraf edilmesi anlamına gelmemektedir 
ki zaten ailenin en genç erkeği anne ve babasıyla oturmaktadır. Bu sistemi 
yeniden üretmede kadınların temel bir rol oynadığı açıktır. Böylesi bir aile 
anlayışı içinde ailenin başarısı, ailenin adının saygınlığı gibi değerler bireysel 
özgürlüklerin önünde tutulmaktadır. Bireyler, özgürlüklerin sınırlanması 
karşılığında ailelerinden hem maddi hem manevi büyük bir destek görürler. 
Karşılıklılık, bu anlamda önemli bir ilkedir. Bu ilke, kuşaklar arası, aynı 
kuşak içinde, aynı mekânda veya ulusötesi düzeyde gerçekleşmektedir. Farklı 
mahallelerde, şehirlerde, ülkelerde yaşıyor olmak, aile dayanışmasına bir 
engel teşkil etmez, aile bağlarını zayıflatmaz. Uzak mesafeler de söz konusu 
olsa, farklı ülkelerde de yaşasalar, düğünler, cenazeler, bazen doğum günleri, 
aile fertlerini bir araya getirir.

Dolayısıyla, Ahıska Türklerinde aile, başta da belirtildiği gibi, modern 
anlamda bir aile anlayışından tamamen farklı bir niteliğe sahiptir. Peki, 
bunun sebebi nedir? Ahıska Türk ailesinin rolü nedir? Hangi işlevleri yerine 
getirmektedir ki aile bağları bu kadar güçlü olabilmektedir? Bu soruların yanıtı, 
her şeyden evvel sürgün olgusuna dayanmaktadır. Aile, sürgün deneyimi ve 
sürgün sonrası yaşanan ayrımcılıklar, tamamen yabancı bir toplumda, Sovyet 
tabiriyle ‘millet düşmanı’ olarak yaftalanmak, sürgün edildikleri ülkelerde 
onlar hakkında olumsuz propaganda yapılması gibi unsurlar karşısında 
bir tampon mekanizma rolü görmüş, tüm bu ayrımcılıklar ve toplumsal 
dışlanmışlıkla mücadelede bir çare, bir dayanışma aracı olmuştur. Ahıska 
Türklerinde tüm ailelerin kusursuz bireylerden oluşan kusursuz birimler 
olduğunu iddia edecek değiliz, zira tarif ettiğimiz bu aile yapısının var olmaya 
devam etmesinin, yukarıda da belirtildiği gibi, gayet rasyonel nedenleri de 
bulunmaktadır. Aile, önemli bir dayanışma görevi görmektedir. Göç ve farklı 
yerlerde yaşama zorunluluğu, aile dayanışmasının gerekliliğini ve sürekliliğini 
zorunlu kılan en önemli unsurdur. Hatta bu yardımlaşma ve dayanışmanın 
Ahıska Türklerinin örgütlenmesindeki zafiyetin temel nedeni olduğunu iddia 
etmek dahi mümkündür.

Köy

Yaptığımız araştırmalar ve mülakatlar, bize, aileden sonra gelen en 
önemli unsurun köy olduğunu göstermiştir. Ahıska Türkleri, kendilerini, 
Ahıska’da yaşadıkları köyleri üzerinden tanımlarlar. Nerelisin? sorusunun 
yanıtı Ahıska’daki köylerinin adıdır. Bu, o köyleri hiç görmemiş, Orta 
Asya’da veya Sovyet coğrafyasının başka yerlerinde doğmuş, şimdi orta 
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yaş ve üzerinde olan veya genç Ahıska Türkleri için de böyledir. Kadınlar 
evlendiklerinde kocalarının köylerine geçmiş olsalar da kendi köyleri yine 
bilinir, sorulur ve söylenir, zira bu onların kimliklerinin bir parçasıdır. Aynı 
köyden olma, insanları birbirlerine yakınlaştıran bir unsurdur. Aynı köyden 
olanlar, birbirlerini bilirler ve bağlarını sürdürürler. Örneğin, ramazanlarda 
her akşam kendi köyünüzden birine iftara davet edilmek veya onları davet 
etmek, düğünlerde, cenazelerde bir araya gelmek ve bu durumlarda maddi 
olarak da bir dayanışma içinde olmak son derece doğaldır.164 Akrabalıktan 
sonra gelen bir bağdır, bir tür akrabalık çeşidi olduğu söylenebilir. Her köyün 
kendine has özellikleri vardır ve böyle de bilinir. 220 köydür söz konusu olan, 
bazıları etnik açıdan daha heterojen, bazıları ise homojendir.

Ahıska Türklerinde köy bağının mekândan bağımsız bir bağ olduğunu 
iddia eden araştırmacılara (Tomlinson, 2002) tam olarak katılmıyoruz. 
Tomlinson, köyün bireyler arası bir bağa işaret ettiğini, köyün adının 
kullanımının mekân olarak o köye tekabül etmediği görüşünü savunmaktadır. 
Buna bağlı olarak, Ahıska Türklerinde toprağa bir bağlılık olmadığını 
söylemektedir. Bu görüşün toplumsal gerçekliği tümüyle yansıtmadığı bizce 
açıktır. Bize göre köy, hem Ahıska Türkleri arasında bir bağı, kimliklerini hem 
de belirli bir toprağı, yani ata dede topraklarını ve bunun da ötesinde vatanı 
ifade etmektedir. Tam da bu nedenle, orada doğmuş birçok Ahıska Türkü, en 
azından ölmek ve atalarının kemiklerinin olduğu topraklara gömülebilmek 
için geri dönmek istiyor. Ahıska’daki köyler, belki de çoğu için, özellikle de 
gençler için gidilmek istenen bir vatan olmayabilir. Aslında, zaten Ahıska 
Türkleri için tek bir vatan da yoktur. Ancak, Gürcistan değil ama Ahıska’daki 
köyleri, atalarının mezarlarının olduğu topraklar, bir zamanlar Osmanlı 
İmparatorluğu’nun sınırları içindeki köyleri, tarihsel ana vatanlarıdır ve bunu 
her Ahıska Türkü bilir.

Peki, bu kadar dağılmış olan bir topluluk kendi köylüsünü nasıl 
bulabilmektedir? Bunun yanıtını verebilmek için yine sürgün olgusunu 
dikkate almak gerekmektedir. Çünkü sürgün, aynı köylerde yaşayanların 
bir arada, aynı vagonlarda, çoğunlukla da aynı veya çok yakın yerlere 
sürülmeleri şeklinde gerçekleşmiştir. Bu anlamda, aynı köyden olanların bir 
ölçüde ilişkilerini sürdürebilmeleri, bağlarını devam ettirebilmeleri mümkün 

164 Almatı’da - Kazakistan, Temmuz 2011 - mülakat yapılan bir Ahıska Türkü, düğün, doğum ve cenaze-
lerde verilen nakit paraları bir kredi sistemine benzetmiş ve şöyle demiştir: “Bugün biz onlara destek 
oluyoruz, yarın onlar bize”.
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olmuştur. Köydeki sınıfsal yapı - bey, ağa, köylü - etnik farklılıklar - Türk, 
Kürt, Terekeme - ve diğer bilgiler, aynı köyden olanların ilişkilerinin niteliğini 
belirlemeye bir ölçüde devam etmişse de dayanışmanın önünde çok büyük 
ölçüde bir engel teşkil etmemiştir. Aynı zorluklara ve acılara maruz kalmış 
bu insanlar birbirleriyle dayanışma içinde olmuşlardır. Onları birleştiren, 
bütünleştiren, birbirlerinden farklılıkları yerine göre önemsizleştiren ve 
kimliklerini güçlendirerek şekillendiren yine sürgün olgusu olmuştur. Köy 
bağı kendini yaşanan göçlerde de göstermiş, zincirleme göçlerin önemli bir 
nedeni olmuştur.

Sürgün

Ahıska Türklerinin sürgünü uzun süre Sovyetler Birliği içinde dahi 
duyulmamış bir sürgündü. Bunun nedeni, kendilerine ait özerk bir birimlerinin 
olmamasıydı. Dolayısıyla, diğer sürgün halklarda olduğu gibi lağvedilecek bir 
idari birim, değişecek bir harita söz konusu değildi. Esasen, varlığı resmen 
tanınmayan bir halk olarak sürüldü Ahıska Türkleri. Bu sürgün nedeniyle, 
Türk-Rus sınırında Türkiye yanlısı olmakla tanınan Ahıska Türkleri bütünüyle 
Ahıska bölgesinden ‘temizlenmiş’ oldu. Stratejik sebeplerle alınmış bu karar, 
Ahıska Türkleri için çok büyük bir travma oldu şüphesiz. Zamansız ölümlere, 
acılara ve ayrılıklara neden olan bu sürgün önemli bir kolektif travma olarak 
değerlendirilmelidir. İnsanların zihinlerinde tazeliğini koruyan, sürgünü 
yaşamış olanların sürekli hatırladıkları, dolayısıyla geçmişte bırakamadıkları, 
devam eden bir acı bu. Sürgünü yaşamamış olanların ise kendilerine anlatılan 
bu kolektif travma ve somut olarak yaşadıkları ayrımcılıklar üzerinden kolektif 
kimliklerini oluşturduklarını, düşüncelerini ve davranışlarını bunlar ışığında 
belirlediklerini, yıllardır yaptığımız araştırmalarda yakından gözlemledik.

1944 sürgününü yaşamamış olanların bir kısmı, Özbekistan’da, 
başta Fergana olmak üzere, uğradıkları kıyım sonucunda bir sürgün 
deneyimlemişlerdir. Bu olayla sürgün olgusu, 1944 sürgününü yaşamış olanlar 
için tekrar etmiş, yaşamamış olanların bir kısmı sürgün olgusuyla somut 
olarak tanışmış, Özbekistan dışındaki Sovyet cumhuriyetlerinde yaşayan 
Ahıska Türkleri ise bu olayların kendilerine yansımasını, yaşadıkları yerlerin 
titüler halklarının tehdit ve baskılarına maruz kalarak sürgünün etkilerini 
farklı şekillerde deneyimlemişlerdir. Dolayısıyla, sürgün olgusu yine geçmişte 
kalamamış, şimdiki zamanda yaşanan, tekrar eden ve gelecekte de tekrar etme 
ihtimali olan bir olgu olarak Ahıska Türklerinin zihinlerinde yerini almıştır. 
Diğer bir ifadeyle, kolektif kimliği tehdit eden sürgün olgusunun günümüzde 
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bir tehdit olmaya devam ettiği, hatta gelecekte de potansiyel bir tehdit olduğunu 
göstermiştir. Tüm bunlara ek olarak, Krasnodar’da yaşanan ayrımcılıklar 
neticesinde fiilen orada bulunan ama hukuken varlıkları tanınmayan Ahıska 
Türklerinin bir kısmının ABD’ye göçünü de bir sürgün olarak tanımlayan 
Ahıska Türkleri de bulunmaktadır. Tüm bu yaşanan sürgünleri dikkate 
aldığımızda ve yaptığımız mülakatlara dayanarak vurgulamamız gereken 
şeyin sürgünün hafızalarda yer etmiş ve kök salmış en güçlü olgu olduğudur. 
Bunun nedeni; topraklarının Rusya sınırlarına dâhil olmasıyla başlayan 
zorluklar, 1920’lerin sonundan itibaren artmaya başlayan baskılar, onu takip 
eden aydınlara ve zenginlere yönelik tutuklamalar, sürgünler, daha sonra 
gelen 1944 toplu sürgünü, ardından da 1989 Fergana kıyımıdır.

Araştırma bulgularına dayanarak vurgulamamız gereken bir diğer husus, 
Ahıska Türklerinin maruz kaldıkları sürgün, ayrımcı politikalar ve insan 
hakları ihlalleri nedeniyle yaşadıkları travmayı bireyselden ziyade kolektif 
olarak algılamaları ve tanımlamalarıdır. Bu algı, onunla kolektif olarak 
mücadele etmeye neden olmakta, hem aile düzeyinde hem de daha geniş 
anlamda bir dayanışmanın koşullarını yaratmaktadır. Bu mobilizasyon, en 
etkin bir şekilde aile düzeyinde olmaktadır. Bu durum, aynı zamanda, Ahıska 
Türklerinin günlük yaşamlarına yoğunlaşmalarına, başarılı olma konusundaki 
kararlılıklarının pekişmesine neden olmaktadır. Başarının en önemli sebebi, 
yukarıda da ifade edildiği gibi, aile dayanışmasıdır.

Diğer taraftan, farklı kuşakların farklı sürgünleri yaşamış veya etkilerini 
deneyimlemiş olmalarının vatan algısına da etkisi olmuş, sürgünle başlayan 
vatan kaybı, vatan kavramını Ahıska Türkleri için, daha önceki bölümlerde 
anlatıldığı gibi, son derece karmaşık ve çok katmanlı bir kavram haline 
getirmiştir.

Vatan

Vatan, aslında bir topluluğun doğduğu, büyüdüğü, kendisine ait olduğuna 
inandığı, orada yaşamasa da kendisiyle özdeşleştirdiği belirli bir toprak 
parçasıdır (Hutchinson ve Smith, 1996: 7). Bu açıdan bakıldığında ve Ahıska 
Türklerinin yaşadıkları yerlerin çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, 
vatan kavramının çok katmanlı ve karmaşık olacağını tahmin etmek hiç 
de zor değildir. Ahıska Türkleri için en azından üç farklı vatan olduğunu 
iddia etmemiz mümkündür. Bunlardan birincisi, bazı Ahıska Türkleri için 
doğdukları yer, bazıları için ise ata dede toprakları olan Ahıska; ikincisi, 



• Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler •

 144 

çoğunun doğup büyüdüğü eski Sovyet cumhuriyetleri; üçüncüsü ise çoğunun 
kendilerini siyaseten özdeşleştirdikleri Türkiye’dir.

Her Ahıska Türkü’nün bunlardan sadece birini vatan olarak benimsediğini 
söylemek de zordur. Çünkü her üçü, farklı önem dereceleri atfedilerek de 
olsa Ahıska Türkleri için önemlidir. Diğer bir ifadeyle, Ahıska tarihsel ana 
vatandır. Ancak, bu tarihsel ana vatanın hâlâ birçok Ahıska Türkü’nün 
zihninde Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olarak algılandığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Asıl vurgulanması gereken, buradaki vatan kavramının 
Ahıska’daki köyleri ifade ettiğidir. Dolayısıyla, Gürcistan’da, kendi köyleri 
dışındaki herhangi bir yer vatan değildir. Ahıska Türkleri için köyün önemli 
bir kimlik unsuru olduğunu yukarıda belirtmiştik.

Ahıska Türklerinin bir kısmı için de vatan, doğup büyüdükleri yerlerdir. 
Sosyal çevrelerinin, arkadaşlarının, komşularının bulunduğu, eğitim aldıkları, 
çalıştıkları, düzenini, sistemini bildikleri, dolayısıyla da bir toplumsal ilişkiler 
ağı olarak tanımlanan ülkeler. Ahıska Türklerinin bir kısmı hâlen geleceklerini 
bu ülkelerde görmektedirler. Özellikle iyi eğitim almış, meslek sahibi olan 
Ahıska Türkleri, göç etmekten ve onun neticesinde yaşayacakları düşey 
mobiliteden çekinmekte ve bunu göze alamamaktadırlar. Bu durum, özellikle 
Kazakistan’da yaşamakta olan Ahıska Türkleri için geçerlidir, zira bu ülke 
göreceli olarak en rahat yaşadıkları ülkedir.

Ahıska Türkleri için üçüncü vatan ise kendilerini, özellikle devletiyle 
özdeşleştirdikleri Türkiye’dir. Bu, aşağıda ele alacağımız kimlik meselesiyle 
yakından ilintilidir. Ahıska Türkleri, Türk veya Türkleşmiş ve Türkiye 
yanlısı olmaları sebebiyle sürülmüşler, Türk kimliği, Sovyet dönemi boyunca 
resmen tanınmasa ve yakın zamana kadar pasaportlarına yazdırmaları 
mümkün olmasa da fiili olarak birçok ayrımcılığa Türklük dolayısıyla maruz 
kalmışlardır. Bu durum, onların kimliklerinin güçlenmesine neden olmuş, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türkiye’nin Sovyet rejimi boyunca 
anlatılan gibi bir yer olmadığı anlaşılmış ve göç etme seçeneği ortaya çıkmıştır. 
O döneme kadar bir kısım Ahıska Türkü’nün desteklediği Gürcistan’daki 
köylere dönüş fikri, daha önce de kısaca ifade edildiği gibi, önemli ölçüde 
zayıflamıştır. Türkiye’nin bir seçenek olarak ortaya çıkması, Gürcistan’a gidiş 
fikrini zayıflatan önemli bir unsur olurken, diğer bir unsur da Gürcistan’ın geri 
dönüş konusunda takındığı isteksiz tavırdır. Ahıska Türklerinin köylerinin bir 
kısmının bulunduğu Cavahetya bölgesindeki yoğun Ermeni nüfusu varlığı, 
zaman zaman dile getirilen Ahıska Türklerinin geri dönüşüne karşıt görüşler, 
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Ahıska Türklerinin endişe duymalarına neden olmakta ve geri dönüşün neden 
olabileceği sorunlar geri dönüş isteğini baltalamaktadır. Ahıska bölgesini 
hiç görmemiş, farklı yerlerde doğmuş ve büyümüş olan Ahıska Türklerinin 
geri dönüş hususundaki isteksizliklerinin bir diğer önemli sebebi de Ahıska 
bölgesinin geri kalmışlığı, bölgedeki fakirlik ve Gürcistan’da yaşanan siyasi ve 
ekonomik istikrarsızlıktır. 

Ahıska Türkleri için vatan kavramının karmaşıklığı ve çok katmanlılığı, 
aslında, birçok sürgün halkları veya göçmen topluluklarıyla karşılaştırdığımızda 
oldukça emsalsiz bir durumdur. Ana vatanın Osmanlı’nın toprakları içinde 
bulunması, ancak bu durumun 1921’den sonra değişmesi, Ahıska Türklerinin 
kendilerini Osmanlı’nın bir parçası olarak görmeleri gerçeğini değiştirmemiş, 
bu da siyasi aidiyetin Osmanlı İmparatorluğu’ndan onun devamı olarak kabul 
edilen Türkiye’ye transfer edilmesine neden olmuştur. Diğer bir ifadeyle, 
siyasi aidiyetlerini Türkiye’ye transfer etmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında, 
bazı araştırmacıların (örneğin Tomlinson), Ahıska Türklerinin belirli bir 
toprak parçasına bağlılıkları olmadığı görüşünün temelinde bu olgular 
yatmaktadır. Gerçekliğin sadece bir yüzünü yansıttığını düşündüğümüz bu 
görüş önemli olmakla birlikte eksik kalmakta, Ahıska Türklerinde vatan, tarih 
ve topluluk arasındaki bağı tam olarak anlamamıza engel olmaktadır. Ana 
vatandan sürgünün, yani ana vatan kaybının yarattığı güvensizlik duygusu, 
Ahıska Türkleri örneğinde uzun süreli olmuş, gelecekte de sürüldükleri 
vatanlarına dönebilme ihtimallerinin düşüklüğü, onları, topluluğun yaşadığı 
veya en azından ailelerin olduğu yeri bir tür vatan olarak kabul etmeye 
sevk etmiştir.165 Dolayısıyla, vatan kaybı, onu takip eden zorunlu göçler ve 
ayrımcılıklar, ailenin güvenilebilecek yegâne kurum olarak benimsenmesine 
neden olmuştur.

Bir topluluğun vatan toprağıyla kurduğu bağ, aslında, bir anlamda o 
topluluğun etnik kökeniyle ilgilidir. Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğunun 
Türk olması ve neredeyse tamamının kendini Türk olarak tanımlaması, 
bir kısmının Osmanlı döneminde bölgeye yerleştirilmiş olması, bölgede 
yaşayanların ise Osmanlı ile kurdukları özdeşlik, Türkiye’yle olan bağı 
açıklamak açısından son derece önemlidir. Bu gerçeklik, bizim, ABD de dâhil 
olmak üzere, birçok farklı ülkede yaşayan Ahıska Türklerinin en azından 
bir kısmının, hangi koşullarda yaşıyor olurlarsa olsunlar, neden gelecekte, 

165  Vatan, toprak, tarih, ulusal kimlik bağı konusunda kapsamlı kuramsal bilgi için bk. (Smith, 1999a; 
1999b).
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en azından çocukları için Türkiye’de bir yaşam planlıyor olduklarını, bir 
ev satın almaya çabaladıklarını, Türkiye Bursları’yla çocuklarını Türkiye’ye 
göndermeye çalıştıklarını, bu bağlamda sürekli kontenjan artırımı taleplerini 
daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ahıska Türklerinin çoğu için nerede 
yaşarsa yaşasınlar kendilerini güvende hissedeceklerini düşündükleri, göç 
edebilmelerinin mümkün olduğunu düşündükleri vatan, özellikle son yıllarda 
sorunlarına sınırlı ilgisi ve sorunlarını çözmedeki yetersizliklerine rağmen 
Türkiye’dir. Yani, onların çoğu, Türkiye’ye rağmen, hâlâ Türkiye’ye göç etmeyi 
istemektedir. Türkiye’den vatandaşlık taleplerinin temel nedeni de Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne duydukları siyasi aidiyettir. Vatandaş olmaları, Sovyet 
rejimi boyunca Sovyetler Birliği’nin yok saydığı Türklüklerinin tanınması ve 
tasdik edilmesi anlamına gelmektedir.

Kimlik

Sürgün yılları boyunca ana vatan mitinin ve geri dönüş fikrinin canlı 
tutulması, Ahıska Türk kimliğinin de canlı tutulmasına neden olmuştur. 
Kimlik meselesinin kültürel ve etnik boyutları olduğuna dikkat çekmek 
gerekmektedir. Etnik boyut, Türklük meselesiyle doğrudan ilintilidir. Ahıska 
Türklerinin yaşadıkları her türlü zorluk, Azerilerle veya Orta Asya halklarıyla 
asimile etme girişimlerine rağmen etnik kimliklerini, yani Türklüklerini 
kaybetmek bir tarafa daha da güçlendirmiş ve pekiştirmiştir. Bir anlamda 
kimliklerini sürgün sürecinde yeniden inşa etmişlerdir - ki tehdit altında 
olan bir kimliğin başka bir tepki vermesi düşünülemez. Ahıska bölgesinde 
yaşarken etnik kimlik kadar baskın olan bir dinî kimlik söz konusuydu. Zaten, 
çok az sayıda da olsa, Kürtleri ve Terekemeleri Türklerle yakınlaştıran temel 
unsurlardan biri din unsurudur. Daha sonra yaşanan ortak sürgün trajedisi 
ise ortak bir kimliğin doğmasına neden olmuştur. Bu kimlikten Sovyet rejimi 
boyunca taviz vermemişler, daha önce de belirtildiği gibi, Gürcistan’a dönüş 
ihtimallerinin belirdiği dönemlerde, taktiksel sebeplerle dahi kendilerini 
Türk olarak tanımlamaktan vazgeçmemişlerdir. Aile, bu süreçte kimliğin 
korunmasında etkin bir rol oynamıştır.

Kültürel boyut açısından konuya bakıldığında, öncelikle söylememiz 
gereken şey, farklı yerlerde yaşamanın, Ahıska Türklerinin farklı kültürlerle 
tanışmalarına ve farklı etnik gruplarla bir arada yaşamalarına neden olduğudur. 
Bu kültürel karşılaşma, beraberinde kültürel bir alışverişi ve etkileşimi 
getirmiştir. Bunun neticesinde kültürel açıdan bir melezleşme söz konusu 
olmuştur. Her ne kadar, Ahıska Türkleri, kendilerini büyük bir imparatorluğun 
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mensupları olarak tanımlasalar da, yani - deneyimledikleri her türlü zorluk ve 
yokluğa rağmen - Orta Asya halklarına bir üstünlük duygusuyla yaklaşsalar 
da, birlikte yaşadıkları grupların bazı kültürel özelliklerini benimsemişlerdir. 
Elbette, Sovyet sistemine özgü bazı özellikler de kimliklerinin bir parçası 
olmuştur. Sonuçta, farklı yerlerde yaşayan farklı Ahıska Türk grupları, 
kültürel bazı unsurlar ve özellikler açısından birbirlerinden farklılaşmışlardır. 
Ancak, yukarıda da izah edildiği gibi, etnik kimlik açısından bir melezleşme 
söz konusu olmamış, Türklük vurgusu farklı yerlerde yaşayan tüm Ahıska 
Türkleri için önemini korumuştur.

Ulusötesi Bir Topluluk, Ulusötesi Aileler

Araştırma bulgularımız ve yukarıda kapsamlı olarak tartıştığımız 
kavramların ışığında, Ahıska Türklerinin ulusötesi özelliğinin öncelikli olarak 
kendini ailede göstermekte olduğu açıktır. Farklı ülkelerde, birbirinden ayrı 
yaşayan aile fertleri, her şeye rağmen, aile birliğini, ailenin refahı için gerekli 
olan dayanışmayı ulusal sınırları aşarak muhafaza etmektedirler.166 Diğer bir 
ifadeyle, Ahıska Türk ailelerin fertleri, farklı ülkelerde yaşasalar da, ortak 
bağlar inşa etmekte, bu amaçla çeşitli iletişim yolları kullanmakta, dolayısıyla 
da onları ulusötesi aileler olarak tanımlamak mümkün olmaktadır. Aynı 
hanede veya ülkede yaşıyor olmasalar da, toplumsal, kültürel ve ekonomik 
bağlarını sürdürmektedirler. Ulusötesi ailelerin dinamik yapısı, yaşanılan 
yerlerin değişmesine - Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgün, zorunlu göç, 
sezonluk çalışma amaçlı göçler vb. - rağmen aile ilişkilerinin güçlü niteliğini 
değiştirmemekte, bilakis olanakların elverdiği ölçüde ziyaret amaçlı seyahatler 
ve aile birleşmesi amaçlı göçleri teşvik etmektedir. Ahıska Türk ailesinin dinamik 
yapısının en önemli göstergeleri arasında zincirleme göçü, yani ailenin yoğun 
olarak yaşadığı yere göç etme eğilimini ve aile birleşmesini sayabiliriz. Aslında, 
Ahıska Türk hanesi de oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Bazen sadece üç 
kuşağın bir arada yaşadığı bir birim olabilirken, bazen de ulusötesi niteliği, 
hanede yaşayan birey sayısının dayanışma amaçlı olarak artmasına neden 
olmakta, hatta yaşanan sürgün, kıyım gibi olgular, hanenin kapılarını sadece 
aile bireylerine değil, topluluk üyelerine de açmalarına neden olmaktadır.167

166 Bu konuda kapsamlı bilgi için bk. (Bryceson ve Vuorela, 2002: 3-4).
167 Mülakatlarda, Fergana olayları sonrasında Kırgızistan’a kaçan Ahıska Türklerinin, akrabaları olmayan 

Ahıska Türklerinde misafir edildikleri anlatılmıştır.
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Ailenin ulusötesi niteliğinin değerlere etkisi olmayacağı görüşünü 
savunmak, değişmenin kaçınılmazlığını yadsımak anlamına gelecektir ki, 
bu biz sosyologlar açısından mümkün değildir. Ahıska Türk ailesinde de 
ulusötesi niteliklerin, farklı kültürlerle karşılaşmanın ve tanışmanın, ailenin 
güçlü yapısı ve etkin sosyalleşmeye rağmen değerler üzerinde etkili olacağının, 
özellikle ABD ve Türkiye’deki ikinci ve üçüncü kuşaklarda kendisini 
hissettireceğinin ipuçları şimdiden görülmektedir. Bu değişme sürecini 
yavaşlatacak veya hızlandıracak olan unsur, ailenin işlevine duyulan ihtiyacın 
devam edip etmemesiyle de yakından ilintili olacaktır. ABD’de gençlerin 
dili daha çabuk öğreneceği, sisteme daha kolay adapte olacağı göz önünde 
bulundurulduğunda, aile büyüklerinin otoritesinde, diğer yaşanan ülkelere 
göre - eski Sovyet coğrafyası ve Türkiye - bir sarsılma yaşanacağı açıktır. Buna 
ilişkin ipuçları Indiana ve Ohio’da yürütülen araştırmada gözlenmiştir.

Ahıska Türklerinde aile dayanışmasının en önemli boyutlarından 
biri de psikolojik boyuttur. Daha önce de vurgulandığı gibi, yaşanılan 
ayrımcılık ve zorunlu göçlerin doğal sonuçları olması gereken depresyon, 
dışlanmışlık ve yalnızlık duyguları geniş aile dayanışması sayesinde önemli 
ölçüde bertaraf edilebilmektedir. Psikolojik destek, hem yakındaki aile 
fertleri tarafından doğrudan hem de uzaktaki aile fertleri tarafından telefon 
görüşmeleri, skype, video çekimleri vb. iletişim teknolojileri sayesinde 
dolaylı olarak sağlanmaktadır. Teknoloji kullanımı her geçen gün artmakta 
ve yaygınlaşmaktadır. Bazı durumlarda, özellikle düşük gelirli ailelerde ve 
teknolojik açıdan daha geri bölgelerde bu iletişim daha sınırlı kalabilse de, 
yine de var olan olanaklar çerçevesinde sürdürülmektedir.

Ahıska Türklerinde ulusötesi ailenin parçalanmışlığına daha önceki 
bölümlerde vurgu yapılmıştı. Ancak, bu noktada, ailenin parçalanmasından 
kastedilenin büyük çoğunlukla çekirdek aile düzeyinde değil, geniş aile 
düzeyinde söz konusu olmasıdır. Bir başka ifadeyle, parçalanmışlıktan 
kastedilen çok büyük çoğunlukla, eşlerin birbirlerinden ayrılması veya 
evlenmemiş çocukların ebeveynlerinden ayrılmaları şeklinde değil, yetişkin evli 
kardeşlerin farklı yerlerde yaşamaları veya evli çocukların, özellikle kadınların 
durumlarında, ebeveynlerinden - onlar küçük oğullarıyla birlikte oturdukları 
ve erkek çocuklar da genellikle onlarla birlikte yaşadıkları için - ayrı yerlerde 
yaşamaları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, Ahıska Türklerinin durumunda 
‘ulusötesi annelik’, ‘ulusötesi babalık’ gibi kavramlar, anne ve babaların uzakta 
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olan ‘evli’ çocuklarına ilişkin kullanılabilecek kavramlardır.168 Aile birleşmeleri 
de bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Farklı toplumlarda yaşamanın ve 
farklı kültürlerle karşılaşmanın, karşılaşılan kültürün, topluluğun kültürüne 
yakınlığına veya uzaklığına bağlı olarak, çocuklar üzerindeki aile kontrolünün 
niteliğini belirlediğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda, araştırma 
bulgularımız, Ahıska Türk ailelerin Rusya’da - Krasnodar ve Rostov - ve 
ABD’de - Indiana ve Ohio - çocuklar, özellikle de gençler üzerinde daha sıkı 
bir kontrol uygulamakta olduklarını göstermiştir. Aynı durum Türkiye için, en 
azından aynı derecede söz konusu değildir. Türkiye’de birçok Ahıska Türkü 
yaşadıkları kentlerdeki Türklerle evlenmişlerdir.

Tüm bu zorunlu göçler ve aile parçalanmışlıkları, yaşlıların yaşam 
tarzları ve bakımı hususunda bir değişikliğe neden olmamıştır, zira ebeveynler 
en küçük oğullarıyla birlikte yaşamaya devam etmektedirler. Bu durum, daha 
önce de belirtildiği gibi, ABD’de önemli bir gelir kaynağı da olmuştur. Ahıska 
Türkleri, kültürel olarak zaten doğal bir şekilde üstlenmiş oldukları anne ve/
veya baba bakımı nedeniyle belirli bir ücret almaktadırlar. Bu olgunun, bu 
kültürel unsurun tartışmasız devam etmesini sağlayacağı açıktır.

Ailenin bir nevi soy temelli tanımlanmasının yanı sıra onun bir ötesindeki 
toplumsal ağın köylülük bağı olduğuna dikkat çekilmişti. Bu bağın da aile 
dayanışmasına ek bir dayanışma mekanizması olduğu, özellikle de evlilik, 
doğum ve ölüm gibi temel toplumsal olaylarda maddi ve manevi önemli 
bir işlev üstlendiği belirtilmişti. Bu açıdan bakıldığında, Ahıska Türklerinin 
ulusötesileşmesinin, köy bağlarını aile bağlarına oranla daha çok etkilemiş 
olsa da, hâlen devam ettiği gözlenmektedir. Bu bağlamda, köy bağı, her 
yerde devam eden bir bağ niteliğindedir ve bir tür akrabalık düzeyidir. 
Ancak, sadece sosyal bir bağa da işaret etmez, çünkü sürgünü yaşamış olan 
Ahıska Türklerinin yaklaşık tamamı için, hatta Azerbaycan’da yaşayan Ahıska 
Türklerinin bir kısmı için dönülmek istenen somut bir topraktır, yani vatandır.

Ahıska Türklerinin ulusötesi diğer topluluklarla karşılaştırıldığında 
kendilerine özgü bir diğer niteliği de ulusötesi ilişkilerin içinde tarihsel vatanın 
olmamasıdır. Çok az sayıda ailenin Gürcistan’da yaşıyor olması - ki bunlar 
zaten kendi köylerinde yaşamamaktadırlar - ve bunların Gürcü tezlerine 
yakın durmaları, onların bir anlamda dışlanmalarına, yadırganmalarına 

168 ‘Ulusötesi annelik’ ve ‘ulusötesi babalık’ kavramları hakkında kapsamlı bilgi için bk. (Hondagneu-So-
telo ve Avila, 1997); (Parrenas, 2001; 2005).
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neden olmaktadır. Tarihsel vatan olan Gürcistan’daki köyler, Sovyet dönemi 
boyunca dönülmek istenen vatan olmuşsa da Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından bu duygu büyük ölçüde Türkiye’ye transfer olmuştur. Vatan sorunu, 
aslında, sürgünle birlikte, yani Ahıska Türkleri ulusötesi bir topluluk olmaya 
başladıkları andan itibaren başlamıştır. 

Bu noktada belirtilmesi gereken, belki de birçok gruptan farklı olarak, 
Ahıska Türklerinde ulusötesiciliğin bir emek göçü (İng. labour migration) 
nedeniyle olmadığıdır. Onların ulusötesi bir topluluk hâline dönüşmeleri 
devlet baskısı ve sürgünler nedeniyle olmuştur. Tercihler değil, zorunluluklar 
sonucunda vatanlarından ya da vatan olarak benimsedikleri yerlerden 
göçe zorlanan Ahıska Türkleri, bu göçler sonucunda ulusötesi bir topluluk 
olmuşlardır. Ancak, ‘ulusötesi köylüler’ olarak tanımlayabileceğimiz Ahıska 
Türklerinin Ahıska’da akrabalarının yaşadığı bir köyleri olduğu ve bu köylerle 
irtibatlarını sürdürdükleri için ulusötesi köylüler olarak tanımlanmamaktadırlar. 
Lewitt’in tanımladığı anlamda, siyaseten, sosyal veya ekonomik olarak yaşamına 
müdahil olacakları bir köyleri bulunmasa da yaşam biçimleri, muhafaza ettikleri 
kültürleri, dilleri, dinleri ve gelenekleri bulunmaktadır. Bu nedenle, onları, 
muhafaza ettikleri yaşam biçimleri, sosyal ilişkileri ve aile ilişkilerinin niteliğine 
bakarak, hem de hâlen korunan köy bağı ve inşa ettikleri ulusötesi bağlar 
nedeniyle ‘ulusötesi köylüler’ olarak tanımlamak mümkündür.

Kitabın başında da öne sürüldüğü gibi, tüm etnografik çalışma bulguları, 
Ahıska Türklerinde ulusötesiciliğin kozmopolit değil, etnik bir ulusötesicilik 
olduğunu göstermekte, yani biçimsel olarak ulusötesi niteliğe sahip bir topluluk 
olsalar da içerik itibarıyla yerel ve milliyetçi olduklarına işaret etmektedir. 
Köylerinin içinde bulunduğu Gürcistan Devleti’ne siyasi bir aidiyetleri veya 
Gürcistan toplumuna soysal bir aidiyetleri de bulunmamaktadır. Onlar, kendi 
vatanlarından koparılmış, Sovyet coğrafyasında dağınık bir şekilde yaşamış, farklı 
farklı yerleri kendine vatan edinmeye çalışmış, belki de tam da bu nedenle aile 
bağına dayanmış bir topluluktur. Ahıska Türklerini diğer ulusötesi topluluklardan 
ayıran en temel özelliği ve özgünlüğü, vatan kavramının çok katmanlılığıdır.

Göç, göç eden topluluğun bazı üyeleri için yeni olanaklar sunarken 
bazıları için de kötü bir deneyim ve başarısızlık hikâyesine dönüşebilmektedir. 
Ahıska Türkleri örneğinde dayanışmanın, özellikle de aile dayanışmasının, 
bu topluluğa özgü başarma ve zorlukları aşma güdüsünün ve kararlılığının, 
çoğunlukla başarı hikâyelerine dönüştüğü izlenmektedir. Öyle de olmasını 
diliyoruz.
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Almatı

Acapulco 

CancúnGuadalajara
León Mérida

Mexicali

Oaxaca

Puebla

San Luis
Potosí

Tijuana

Toluca

Casablanca Fès

Marrakech

Porto

Astrahan'

Krasnodar

Kazan'

Nizhniy
Novgorod

Rostov

Volgograd

Voronej

Yaroslavl'

Barcelona

Bilbao

Málaga
Sevilla

Valencia

Omdurman

Adana

Bursa

Gaziantep

Istanbul

I.zmir

Konya

Belfast

Birmingham

Glasgow

Leeds

Austin

Baltimore

Barrow

Boston

Cincinnati

Cleveland

Dallas

Fairbanks

Houston

Indianapolis
Dayton

Juneau

Los Angeles

New
Orleans

New York
Philadelphia

Pittsburgh

Portland

Providence

San
Antonio

San Diego

Seattle

Norfolk

San
Juan

QUEEN ELIZABETH
ISLANDS

Ellesmere
Island

Banks
Island

Victoria
Baf�inIsland

Island

Rockall

Island of
Newfoundland

AZORES

MADEIRA
ISLANDS

ISLAS
REVILLAGIGEDO

BALEARIC
ISLANDS

Corsica

1944: Gürcistan’dan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürgün

1958-1971: Orta Asya’dan Azerbaycan’a göç

1969-1990: Azerbaycan’dan Gürcistan’a göç (münferit)

1989-1991: Özbekistan’dan Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan’a zorunlu göç

1989-2004: Rusya içi göç

1991-... : Rusya, Azerbaycan ve Orta Asya’dan Türkiye’ye göç

1991-... : Azerbaycan’dan Gürcistan’a göç (münferit)

2004-2007 : Rusya’dan ABD’ye göç

AHISKA TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ VE BAŞLICA GÖÇ YOLLARI

Salt Lake City

120 60 0 60 12030 3090150 90 150

Arctic Circle (66°33')

and Miquelon

Guadeloupe (FR.)

Cayman Is.

Navassa
Island

Turks and
Caicos Islands

Faroe
Islands

Ceuta
Melilla

St. Pierre

Gibraltar

Guernsey
Jersey

Isle of
Man

Saint Barthelemy (FR.)

British
Virgin Islands

(U.K.)
Virgin

Islands
(U.S.)

Puerto
Rico

Anguilla (U.K.)
Saint-Martin (FR.)
Sint Maarten (NETH.)

ARCTIC  OCEAN

Hudson
Bay

Karadeniz Hazar
Denizi

Aral
Denizi

Balkaş Gölü

Akdeniz

Kızıl 
Deniz

KUZEY
ATLANTİK
OKYANUSU

North
Sea

Beaufort  Sea

Denmark
Strait

Lapte

Davis
Strait

  of  Alaska Labrador
Sea

Azak
DeniziBay of

Biscay

Gulf of
St. Lawrence

Slave Lake

Bear Lake
Great

Great

Celtic
Sea

KÜBA

KANADA

MEKSİKA

BELIZE

R  U  S  Y A

Ç İ N

YEMENN I G E R
M A L I

MORİTANYA

NORVEÇ

İSVEÇ

FİNLANDİYA

FRANSA

İSPANYA

ESTONYA

LETONYA

LİTVANYA

POLONYA

TUNUS

İTALYA
KARADAĞ

ARVANUTLUK

(PORT.)

(PORT.)

(U.K.)

(DEN.)

FAS

DOMINICAN
REPUBLIC

JAMAICA

IZLANDA

İNGİLTEREİRLANDA (U.K.)

(U.K.)
(U.K.)

İSVİÇRE

L ÇEKOSLOVAKYA

SLOVAKYA

SLOVENYA

BELARUS

SURİYEKKTC

GKRY

UKRAYNA

ROMANYA

GÜRCİSTAN

AZERBAYCANERMENİSTAN

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

İ R A N

AFGANİSTANIRAK

PAKİSTAN

ANDORRA

AVUSTURYA
MACARİSTAN

SIRBİSTAN

KOSOVA

HIRVATİSTAN

HİNDİSTAN

NEPAL

TÜRKİYE

CEZAYİR
L İ B Y A

MISIR

BOSNA &
HERSEK

(U.K.)

(SP.)

(U.K.)
(SP.)

(SP.)

(FR.)

MALTA

HOLLANDA

BELÇİKA

DANİMARKA

ÜRDÜN

İSRAİL

LÜBNAN

KUVEYT

BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ

UMMAN

ALMANYA

MOĞOLİSTAN

TÜRKMENİSTAN
ÖZBEKİSTAN

KIRGIZİSTAN

TACİKİSTAN

BULGARİSTAN

(FRANCE)

(U.K.)

SUUDİ
ARABİSTAN

(MEXICO) ERITREA

YUNANİSTAN

MAKEDONYA

. S.

PORTUGAL

MONACO

S U D A N
HAITI

K A Z A K İ S T A N

ANTIGUA AND BARBUDA
ST. KITTS AND NEVIS

(U.S.)

Algiers

Erivan Bakü

Brussels

Belmopan

Havana

Santo
Domingo

Tórshavn

Paris

Ti�lis

Nuuk
(Godthåb)

Port-au-
Prince

Reykjavík

Dublin

Kingston

Astana

Bişkek

Lux

Mexico
City

Rabat

Amsterdam

Lisbon

Moskova

Madrid

Duşanbe

Taşkent
Ankara

Aşkabat

London

Washington, D.C.

Constantine
Oran

Halifax

Happy Valley-
Goose Bay

Iqaluit

Kuujjuaq

Pond Inlet
Resolute

Santiago

Bordeaux

Lille

Lyon

Marseille

Toulouse

Vijayawāda
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• Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler •
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Kaynak: Yunus Zeyrek, Dünden Bugüne Ahıska Türklüğü, 1995.



• Fotoğraflar •

 173 

Aspinza yakınları, Kur nehri vadisi. Bu fotoğraf ve takip eden üç fotoğraf, 1995 yılında  
Dr. Alexander Osipov tarafından çekilmiş ve bize iletilmiştir. Bu fotoğrafları yayınlamamıza 
izin veren Dr. Osipov’a teşekkür ederiz.

Ahıska



• Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler •
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Hırtız’daki Osmanlı kalesi

1750’lerde yapılmış olan Ahıska Camisi



• Fotoğraflar •
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Ahıskalı bir Bey ve eşi, 1890’lar  
(Suna Baydar arşivi)

Ahıskalı bir Bey, 1800’lerin ikinci 
yarısı (Suna Baydar arşivi)
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Ahıskalı bir Bey, 1890’lar  
(Suna Baydar arşivi)

Ahıskalı Tog Beylerinden Hamdi Toker (Abaşidze) Bey ve Erivan Hanı soyundan arkadaşı Mehdi 
Bey – 1920’lerin sonu (Suna Baydar arşivi)
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Toloş Beylerinden Mustaddim Vaçinadze ve öğrencileri, Hırtız, Gürcistan, 1937 
(Süreyya Asilsoy arşivi)

Mustaddim Bey (Vaçinadze) ve 
arkadaşı, Hırtız, Gürcistan, 1938  
(Süreyya Asilsoy arşivi)
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Ahıska Türkü gençler ve öğretmenleri, Aspinza, 1939  (Telman Ramadanov arşivi)

Hırtız’lı Ahıska Türkleri, 1930’lar 
(Süreyya Asilsoy arşivi)
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Ahıska Türkü gençler, Çilik köyü, Kazakistan, 1951 (Telman Ramadanov arşivi)

Bir Ahıska Türk ailesi, Taşkent, 1961 (Telman Ramadanov arşivi)



• Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler •

 180 

Fergana olaylarında katledilen bir Ahıska Türkü, 1989 (Krasnodar’da bir Ahıska Türkü’nden 
sağlanmıştır.)



• Fotoğraflar •
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Nijnibakanski’de - Krasnodar, Rusya Federasyonu - Ahıska Türklerinin yoğun olarak 
yaşadıkları bir mahalleden kareler, Ekim 2012



• Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler •
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Nijnibakanski’de - Krasnodar, Rusya Federasyonu - 7 Temmuz 2012’de yaşanan sel 
felaketinde can kaybı yaşamayan Ahıska Türkleri ciddi maddi hasara uğramışlardır 
(Nijnibakanski’de bir Ahıska Türkü’nden sağlanmıştır.)

 

Nijnibakanski’de yaşanan sel felaketi sonrasında bir Ahıska Türkü’nün evi (Nijnibakanski’de 
bir Ahıska Türkü’nden sağlanmıştır.)
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Apşeronsk’taki - Krasnodar, Rusya Federasyonu - dernek yöneticilerinden İsa Bey ve Ahıska 
Türkü yaşlı kadınlar, Ekim 2012

Rostov - Rusya Federasyonu - dernek yöneticilerinden Muhammed Bey ve arkadaşları, 
Ekim 2012
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Apşeronsk’taki - Krasnodar, Rusya Federasyonu - Ahıska Türk cemaatinin önde gelen 
aksakallarından biri ve eşi, Ekim 2012 
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Apşeronsk’ta - Krasnodar, Rusya Federasyonu - Ahıska Türklerinin yaptırdığı bir 
“ibadet evi”, Ekim 2012.

Ahıska Türkü gençler ve Muhammed Bey, Rostov, Rusya Federasyonu, Ekim 2012
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Bir Ahıska Türk düğününden kareler, Rostov, Rusya Federasyonu, Ekim 2012
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Ahıska Türkü kadınlar, Westfield - Indianapolis, Indiana, ABD, Kasım 2012

Ahıska Türkü erkekler, Westfield - Indianapolis, Indiana, ABD, Kasım 2012



• Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler •

 188 

Ahıska Türklerinin yaşadıkları bir mahalle, Westfield - Indianapolis, Indiana, ABD, Kasım 2012

Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi binası, Dayton, Ohio, ABD, Aralık 2012



• Fotoğraflar •

 189 

Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezinin açılışı, Dayton, Ohio, ABD, 3 Aralık 2012. 

Dayton’daki ikinci Ahıska Türk derneğinin bulunduğu bina, Aralık 2012
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Dayton Ahıska Türk Toplumu Derneği başkanı Hasan İskandar ve Ahıska Türkü bir grup, 
Aralık 2012

Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadıkları bir mahalle, Dayton, Ohio, ABD, Aralık 2012
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Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi’ndeki sergi, Dayton, Ohio, ABD, Aralık 2012
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Ahıska Türk düğünü, Almatı, Kazakistan, 2014 (Telman Ramadanov arşivi)



• Fotoğraflar •
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Ahıska Türkü kadınlar, Almatı, Kazakistan, 2014 (Telman Ramadanov arşivi)
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Ahıskalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Yeşilyayla, Bursa, 2014

Ahıska Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Antalya, 2014 (Sabina Ramadanova 
tarafından çekilmiştir)
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Ahıskalı Göçmen Türkleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Bursa’da kurulan ilk 
Ahıska Türk derneğidir. Zümrütevler, Bursa, 2014



• Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler •

 196 

Talat Ramadanov (sağda) ve 
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev, Almatı, 1991 (Telman 
Ramadanov arşivi)

Talat Ramadanov ve Münire Toker, Ankara, 1991
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Münire Toker, Ankara, 1932 (Suna Baydar arşivi)
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• Yazarlar •
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