TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium
13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara

Donetsk'ten Erzincan'a: Ahıska Sürgünlerinin Son Göçü
From Donetsk to Erzincan: recent migration of Ahıska (Meskhetian) exiles
Erdal Akpınar1
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD,
Erzincan.
Öz: Toplumların çeşitli nedenlerle maruz kaldıkları sürgün, iltica, zorunlu göç ve zorunlu iskân, politik coğrafyanın ve
jeopolitiğin başlıca konuları arasındadır. Kitlesel sürgünler; toplumları kendi iradeleri dışında vatanından,
memleketinden veya yaşadığı diyardan koparıp, başka yerlerde yaşamaya mahkûm eden önemli olaylardır. Nedenleri
büyük ölçüde politik olmasına karşın; politik, demografik, sosyolojik, ekonomik, ekolojik vb alanlarda pek çok sonuçlar
doğurur. Yeryüzünde nüfusun doğal dağılış dengesini bozduğu gibi, sosyal ve politik düzeni radikal bir şekilde değiştirir
ve dönüştürür. Özellikle mekân-politika ilişkilerini derinden etkiler. Bu bakımdan her sürgün veya zorunlu iskan, tüm
süreçleriyle ve çeşitli yönleriyle incelenmesi gereken önemli bir bilimsel araştırma konusudur. Sürgünlerin tarihi insanlık
tarihi kadar eskidir. Bunlar arasında 20. yüzyılda Sovyetler Birliği sınırları içerisinde yaşanan sürgünler, ayrı bir öneme
sahiptir. Bu sürgünlerle onlarca halk ve milyonlarca insan ana vatanından uzaklaştırılmış; ülkenin siyasal, demografik
ve toplumsal yapısı esaslı bir şekilde değiştirilmiştir. Ahıska Türklerinin sürgünü, bunlardan biridir. Ahıska, Güney
Kafkasya'da bir vilayet olup; Türkiye'nin hemen kuzeydoğusunda, Gürcistan sınırları içerisinde yer alır. Ardahan ile
sınırdır. Yaklaşık 250 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştır. Bölgenin otokton halklarından olan Ahıska Türkleri, 1944 yılında
Stalin tarafından başta Özbekistan olmak üzere, Orta Asya cumhuriyetlerine sürülmüştür. Bu büyük sürgün, Ahıska
Türkleri için vatansız bir halka dönüşmenin ve sonu gelmeyen bir zulmün başlangıcıdır. Ahıskalılar bundan sonra toplu
ölümlere, aile birliklerinin dağılmasına ve bitmek tükenmek bilmeyen yeni zorunlu göçlere maruz kalmışlardır.
Özbekistan'da 1989 yılında yaşanan Fergana olayları gerekçe gösterilerek ikinci kez sürgün edilmiş, dokuz ayrı ülkeye
dağılmışlardır. Bu çerçevede yerleştirildikleri ülkelerden biri de Ukrayna'dır. Ülkenin doğusuna, Donetsk ve çevresine
iskân edilen Ahıskalıların yaşamları, yakın geçmişte Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan politik gerilim nedeniyle bir
kez daha sarsılmıştır. Gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesiyle birlikte, Donetsk'te ve Slavyansk'ta can güvenliği kalmayan
toplam 677 aile, anavatanları olarak gördükleri Türkiye'ye göç talebinde bulunmuşlardır. Bu talepleri kabul edilmiş, ilk
göçmen kafilesi 25 Aralık 2015 tarihinde Türkiye'ye gelmiş, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilmiştir. 2016 yılı ekim
ayı itibariyle iskân edilen aile sayısı 300'ü aşmış olup, göç sürecinin 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması
plânlanmaktadır. Bu süreçte 595 aile Erzincan'ın Üzümlü, 72 aile ise Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilecektir. Göçün ve
iskânın plânlaması ve organizasyonundan tamamen Türkiye Cumhuriyeti devleti sorumludur. İskân edilen yerlerin
seçimi, büyük ölçüde kamunun envanterindeki TOKİ konut stokuyla ilişkilidir. Bu çalışmanın konusu, Ahıska Türklerinin
son zorunlu göçü ve buna bağlı olarak yeniden gündeme gelen Ahıska sorunudur. Yaklaşık yetmiş iki yıldır
çözümlenmeyen bu sorun, Ahıska Türklerinin olduğu kadar Türkiye'nin, Gürcistan'ın, Rusya Federasyonu'nun, Avrupa
Birliği'nin ve hatta tüm dünyanın sorunudur. Sürgün edilen, birliği ve bütünlüğü parçalanan ve memleketlerine geri
dönmelerine izin verilmeyen bir halkın temel insan hakkı sorunudur. Literatürde bu hazin sürgün olayıyla ilgili bazı
yayınlar bulunmakla birlikte, Donetsk'ten Erzincan'a gerçekleşen son göç konusunda henüz bilimsel bir çalışma
yapılmamıştır. Çalışmanın amacı, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen göçmenlerin temel problemlerini tespit etmek
ve bilim çevrelerinde Ahıska sorunu hakkında duyarlılık oluşturmaktır. Araştırma betimsel olup; veri kaynağı olarak
literatürden, saha gözlemlerimizden ve göçmenlerle yaptığımız görüşmelerden elde edilen bilgiler kullanılmıştır.
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Abstract: The exile, asylum, forced migration and forced resettlement that the communities are exposed to for some
reasons are among the main topics of political geography and geopolitics. Mass deportations are important events that
pluck the communities from their hometown without their will and forced them to live somewhere else. Although the
reasons are largely political; it results in political, demographic, sociological, economic, ecological matters. As it
disrupts the natural balance of the earth's population distribution, it changes and converts social and political order
radically. Particularly it profoundly affects the space-politics relations. In this regard, each exile or forced resettlement
is an important scientific research topic that must be examined with various process and aspects. The history of exile is
as old as human history. Among them, the exiles experienced in the border of Soviet union in the 20th century have a
different significance. Tens of Peoples and millions of people have been removed from their homeland with these exiles,
and politicial, demographic and social structure of the country have been dramatically changed. The exile of Ahıska
(Meskhetian) Turks is one of them. Ahıska (Akhaltsikhe) is a province in the South Caucasus and located in the territory
of Georgia just northeast of Turkey. It is bordered by Ardahan. It remained under Ottoman rule for nearly 250 years.
Ahıska Turks, one of the region's autochthonous peoples, were exciled mainly to Uzbekistan and to the Central Asian
republics by Stalin in 1944. This large exile was the beginning of turning into homeless and a never-ending persecution
for Ahıska Turks. After then, they were exposed to the mass death, family disintegration and endless harsh new
immigration. They have been in exile for the second time on the grounds of Fergana events that took place in 1989 in
Uzbekistan, and they heve been seperated into nine different countries. One of the countries where they are grown in
this context is Ukraine. The lives of Ahıska Turks inhabited in Donetsk and environment, to the east of the country have
once again been shaken by political tensions between Russia and Ukraine. Turning into a hot conflict with the thriller, a
total of 677 families, who don’t have life safety in Donetsk and Slavyansk, have requested migration to Turkey which they
see as their homeland. This request has been accepted, and the first convoy of refugees came to Turkey on December 25,
2015, and they have been placed in Üzümlü, the district of Erzincan. The number of families has exceeded 300 by
September, 2016, and the migration process is planned to be completed by the end of 2016. In this course, 595 families
will be dwelled in Üzümlü and 72 families in Ahlat, the district of Bitlis. Republic of Turkey is completely responsible for
planning and organization of the immigration and settlement. The choice of location for settlement is largely associated
with TOKI housing stock in the public inventory. The subject of this study is the recent forced migration of Ahıska Turks
and Ahıska issue newly on the agenda. This unsolved problem of Ahıska Turks for nearly seventy-two years is the problem
of Ahıska Turks as well as Turkey, Georgia, the Russian Federation, the European Union, even the entire world. It is the
issue of fundamental human rights of the People exiled, disinegrated unity and integrity and not allowed to return to their
homeland. Although there are some publications related to this sorrowful exile in the literature, there have not been any
scientific research on the recent migration from Donetsk to Erzincan. The aim of this study is to determine the basic
problems of immigrants settled in Erzincan and to create awareness about the Ahıska issue in scientific circles. The study
is descriptive; the data were obtained from the literature, field observations and interviews with migrants.
Keywords: Ahıska (Meskhetian) Turks, Exile, Erzincan, Üzümlü, Forced migration.

1.Giriş
Ferdi ve kitlesel sürgünler, göç edenin iradesine dayanmayan zorunlu yer değiştirmeler olup, klasik
anlamıyla göç sayılmamaktadır. Sözlük terminolojisinde sürgünün tanımı; toplumda bir kimsenin veya bir
zümrenin toplum içinde yalnız bırakılması, yerinden uzaklaştırılması ve toplum dışına çıkarılmasıdır (Ülken,
1969: 270). Bir başka ifadeyle sürgün; işkence, şiddet ve zulüm eşliğinde istenmeyen kişilerin cezai biçimde
yurtlarından uzaklaştırılıp başka mekânlara yerleştirilmesidir (Sayyar, 2007: 356-357).
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK/UNHCR) anayurtlarından ayrılmak zorunda kalan insanları; mülteciler (refugees), sığınmacılar (asylum-seekers), geri dönenler (returnees), ülke içinde
yerlerinden edilenler (internally displaced persons-IDPS) ve vatansızlar (stateless persons) olarak beş farklı
statüye ayırmaktadır. Sığınma talep eden kişiler 1951 tarihli sözleşmede ve diğer evrensel ve bölgesel İnsan
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Hakları Sözleşmelerinde belirtilen nedenlerle koruma isteyen fakat yetkili bir makam tarafından mültecilik
statüsüne uygunluğu henüz tespit edilmemiş kişiler olarak tanımlanmaktadır. Aynı sözleşmenin 1. Maddesine
göre; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan veya bir tabiiyeti olmayıp bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ülkesinin
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs mülteci
olarak tanımlanmıştır.
Mültecilik, geçmişten günümüze devam eden bir olgudur. Bu sorun sadece ülkesini terk eden kişiyi
değil, iltica ettiği ülkeyi ve vatandaşlarını da etkilemektedir. Dolayısıyla bu sorun hem kaynak ülkenin, hem
ülkesini terk eden kişinin, hem de hedef ülke ve vatandaşlarının sorunudur (Türkoğlu, 2001: 116). Mülteci
akımına sebep olan nedenler arasında en önemlisi savaştır. Weiner tarafından yapılan bir çalışmaya göre; 1969,
1982 ve 1992 yıllarında 14.227.000 mülteci devletlerarası savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalmıştır
(Weiner, 1996:12). Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dünyanın birçok yerinde büyük göç dalgalarına
neden olmuştur. Bu göçler, genellikle devletlerin dağılması veya yeni kurulması sebebiyle ortaya çıkan
düzensizliklerden kaynaklandığı için mülteci kimliği taşımaktadır. Osmanlı ve Habsburg Devletlerinin
dağılmasıyla Ortadoğu ve Güney Avrupa’da etnik toplulukların sınırlarıyla uyuşmayan yeni devletler ortaya
çıkarken, diğer yandan homojen bir ulus yaratma çabası içinde Yunan, Polonyalı, Yahudi, Macar, Bulgar, Sırp
ve Türklerden meydana gelen yeni göçmen kitlesi oluşmuştur (Abadan-Unat, 2002:32). Diğer yandan
devrimler ve baskıcı otoriter rejimler çok sayıda insanın ülkesini terk etmesine yol açmıştır. Bu rejimler
özellikle II. Dünya Savaşı öncesi ve 1970’lerde siyasi göçler üzerinde çok etkili olmuştur (Türkoğlu, 2011:
108).
İnsanlık tarihi kadar eski olan göçün, giderek büyüyen bir yapısı vardır. Nüfus hareketleri açısından
deneyimli bir ülke olan Türkiye, az sayıda ülkede görülen yoğunlukta göç kitlelerini hazmedebilmiştir.
Osmanlı’nın zayıflamasıyla başlayan göçler, imparatorluğun yıkılış sürecinde daha da büyümüş, Türkiye
Cumhuriyeti Döneminde de sürmüştür. Kurulduğundan itibaren Türkiye, aralıksız göçler almış, zor durumdaki
gruplara kucak açarak ev sahipliği yapmıştır. Türkiye, bulunduğu coğrafyada istisnai olarak hem göç alan,
hem göç veren, hem de göçmenler için transit bir güzergâh olarak kullanılan çok boyutlu bir göç ülkesidir
(Korkut ve Kara, 2010: 160-161). Dünyanın çeşitli bölgelerinde yakın bağlarının olduğu milletlerin dağılması,
komşularının siyasal ve toplumsal açıdan istikrarsız olması, çevre ülkelere göre daha gelişmişliği ve coğrafi
konumu Anadolu'ya yönelik göçün süreklilik arz etmesi sonucunu doğurmuştur. Bunlardan biri de yaklaşık
250 yıl kadar Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra Moskova Antlaşmasıyla sınırlarımız dışında kalan kadim
Türk yurdu Ahıska'dan Türkiye'ye yönelen göçlerdir. Ahıska Türkleri Stalin tarafından 1944 yılında
vatanlarından çıkarılmış, topyekûn Orta Asya ülkelerine sürgün edilmiştir. Bu tarihten sonra zor koşullar
altında yaşamış, defalarca yeni sürgünlere ve zorunlu göçlere muhatap olmuşlardır.
2. Amaç ve Yöntem
Bu çalışmada Stalin tarafından 1944 yılında vatanlarından sürgün edildikten sonra bir daha vatanlarına
geri dönemeyen Ahıska Türklerinin Donetsk ve yakın çevresinden Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yönelik göçleri
incelenmektedir. Çalışmanın amacı Ahıska Türklerinin son göçü özelinden hareketle bilim çevrelerini Ahıska
sorunu konusunda bilgilendirmektir. Araştırma betimsel olup; veri kaynağı olarak literatür yanında saha
gözlemlerimizden ve göçmenlerle yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler kullanılmıştır.
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3. Kadim Bir Türk Yurdu: Ahıska
Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğusunda Gürcistan toprakları içinde yer alan çok eski bir Türk yurdudur.
Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız kasabaları ile bu kasabalara bağlı 200 kadar köy
yerleşmesi mevcuttur. Ahıska şehri, Türkiye sınırına 15 km. mesafede bulunmaktadır. Posof Çayının iki
yakasında yer alan şehir, karayolu ile Tiflis, Batum ve Türkiye’ye bağlıdır. Ayrıca batıda Türk sınırının çok
yakınına kadar uzanan bir demiryolu, Ahıska’yı doğudan Tiflis’e bağlar. Türkiye sınırında bulunması
nedeniyle jeopolitik açıdan önemlidir.
Ahıska topraklarının en önemli akarsuyu, Kür ırmağıdır. Batıdan gelip Ahıska’ya ulaşmadan
birleşen Posof ve Adigön çayları, şehrin doğusunda Kür ırmağına karışır ve Hazar Denizi‘ne yönelir.
Morfolojik olarak dalgalı bir yapıya sahip olan Ahıska toprakları, ekip biçme faaliyetlerine elverişlidir.
Engebeli alanlar ormanlarla ve çayır-meralarla kaplı olup, yüksek bir ziraat ve hayvancılık potansiyeline
sahiptir.

Şekil 1. Ahıska'nın konum haritası
Kaynak: Özözen Kahraman ve İbrahimov, 2013.

Ahıska ve çevresinde milâttan önce Hurriler, Urartular, Kimmerler ve Sakalar hâkim olmuştur. Yukarı
Kür ve Çoruh boylarıyla Ahıska bölgesinin Türklük tarihi, çok eski asırlara dayanmaktadır. Son Kıpçakların,
Gürcü Kralının davetiyle gelip yerleşmesinden yüzyıllarca öncesinde buralarda Kıpçak ve Bun-Türklerin
yaşadığına dair ciddî işaretler vardır. Nitekim doğu seferine çıkan Makedonyalı İskender, MÖ. IV. yüzyıl
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sonlarında Kafkasya’ya geldiğinde, Ona karşı koyan kuvvetli bir Türk varlığıyla karşılaşmıştır. Bunlar
Kıpçak ve Bun-Türkleridir. MÖ. VIII. ve VI. yüzyıllarda Kafkasların kuzeyinden güneye geçip Yukarı Kür ve
Çoruh boylarına yerleşen Kıpçaklara İlk Kıpçaklar; bölgeye XII. yüzyılda gelenlere ise Son
Kıpçaklar denilmektedir (Kırzıoğlu, 1992: 10). Bu bilgilerden Ahıska Türklerinin köken itibariyle Kıpçaklara
dayandığı ve bölgenin otokton/yerli halkı olduğu anlaşılmaktadır.
Kıpçaklar, 1068′de Güney Rusya sahasına yerleştiler. 1080′lerde Balkaş gölünden Tuna nehrine kadar
uzanan topraklara Kıpçak Eli/Komania deniliyordu. Zamanla Gürcistan’da Kıpçak/Kuman unsuru artmıştır.
Güçlenen Kıpçak Atabekleri, 1267 yılında Tiflis’e başkaldırmış, hatta İlhanlılar Döneminde Gürcistan’da ayrı
bir hükümet kurmuşlardır (Kırzıoğlu, 1992: 148). Ahıska Atabekleri Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler
kurmuşlardır. Ahıska Beyi olan Kıpçak Atabeki Mirza Çabuk, 1508′de Trabzon Sancak Beyi Şehzade Yavuz
Selim’e kendi askeriyle öncülük etmiş; Batı Gürcistan’ın Osmanlı’ya itaatini sağlamıştır. XVI. yüzyılın
başlarında Ahıska Atabekleri Hükümetinin sınırları Azgur’dan Kars, Artvin, Tortum, İspir ve Erzurum’a kadar
uzanmaktaydı. Bugünkü halk kültüründen de anlaşılıyor ki, Ahıska Türkleri ile Posof, Ardahan, Artvin,
Ardanuç, Şavşat, Yusufeli, Tortum, Narman ve Oltu halkı aynı kökten gelmektedir (Kurat, 1992: 83-84).
III. Murat Döneminde yapılan ve Safevi ordusunun mağlup edildiği Çıldır Meydan Muharebesinin
ardından Altunkala (Ahıska) kendiliğinden teslim olmuştur. Müslümanlığı kabul eden Ahıska Atabeği, II.
Atabekli Mustafa Paşa adını almış, Çıldır/Ahıska Beylerbeyi olmuştur. Çevredeki 32 kale Osmanlı ülkesine
katılmıştır. Böylece zaman zaman Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevî nüfuzu altında kalan Ahıska
Atabeklerinin toprakları Osmanlı yönetimine girmiştir (Uzunçarşılı, 1982: 59). 1578 güzünde merkezi Ahıska
şehri olan Çıldır Eyaleti kurulmuş, Kür ırmağı başlarında ve Çoruh boyundaki eski Atabek Yurdu bölgeleri de
buraya bağlanmıştır. Tarihi kayıtlara göre Ahıska, halkının ekseriyeti Müslüman Türklerden oluşan 50.000
nüfuslu, zengin ve tabiî güzellikleriyle meşhur bir şehirdir. Üç kat suru, kudretli iç kalesiyle birlikte her evi
âdeta bir kale gibidir. Doğu Türkiye’nin Erzurum ve Trabzon’dan sonra en önemli şehridir (Zeyrek, 2001: 1014).
Bölge, 250 yıl kadar Osmanlı idaresinde barış ve huzur içerisinde yaşamıştır. Ahıska, 28 Ağustos
1828 tarihinde Rusların eline geçti. Şehir yağmalandı, kütüphaneleri Tiflis ve Petersburg’a taşındı. 14 Eylül
1829 tarihinde Ruslarla imzalanan Edirne Antlaşması gereğince Ahıska ve Ahılkelek Ruslara verilmiş; Kars
ve Ardahan’dan itibaren diğer topraklar Osmanlılara bırakılmıştır. Bölgeden Anadolu'ya yönelik ilk göçler bu
tarihten itibaren başlamıştır (Demiray, 2012: 879). Kafkaslardan Anadolu’ya göçünü başlatan bu savaşla
birlikte Ahıskalıların bitmeyen kitlesel göç süreci başlamış ve 19. yüzyıl boyunca Osmanlı-Rusya arasında
yaşanan savaş ve krizlerle devam etmiştir. Nitekim Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan 1877–1878
savaşının Osmanlılarca kaybedilmesinden sonra yeni bir göç dalgası başlamıştır. Göç edenler arasında Ahıska
Türkleri de vardı. Özellikle 1886 yılında Tiflis, Ardahan, Ahıska, Kars, Çıldır ve Batum gibi yerlerden 5.000’in
üzerinde kişinin Osmanlı Devleti’ne sığınma talebinde bulunmuştur (Günay, 2012: 127). Bu dönem itibariyle
28 Ocak 1897 nüfus sayımına göre Ahıska vilayet nüfusu, 69.144 şehir nüfusu ise 15.387 kadardır (Uravelli,
2013: 25). Yeterli kayıtların yapılamaması sebebiyle o döneme ait (1859-1879;1933-1944) vesikalar noksan
da olsa, Kafkasya’da yaşanan iç sürgünler, 1944’te Sibirya ve Orta Asya’ya sürülenler ile Balkanlardan
Anadolu’ya sürülenleri de hesaba kattığımızda, kelimenin hakiki anlamıyla yurdundan sürülen Kafkasyalı
sayısı 3 milyonu aşmaktadır. Bu büyük kitlenin yarısı, daha iskan edilecekleri mahallere ulaşmadan yollarda
ve ilk iskan mahallerinde büyük gruplar halinde hayatlarını kaybetmiştir (Karpat, 1995:69).
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Rusya ve Osmanlı Devleti arasında meydana gelen 1828–1829, 1853–1856 ve 1877–1878 savaşları
Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçün sürekli ve toplu bir hareket hâline gelmesinde etkili oldu. Osmanlı
ordusunun bölgeden ayrılmasıyla aralarında Ahıska Türklerinin de bulunduğu bazı Müslümanlar bölgeyi terk
edip Anadolu’ya geldiler. Ahıska Türklerinin Anadolu’ya, kitlesel olarak göçmek yerine peyderpey geldikleri,
hatta bir kısmının önden gelerek Anadolu’daki hayat şartlarına bakıp burada bir düzen kurduktan sonra
yakınlarını çağırdıkları anlaşılmaktadır. Ahıska Türkleri Anadolu’da başta Erzurum, Eskişehir, Bursa,
Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Amasya olmak üzere çeşitli vilayetlere yerleştirildi. Anadolu’nun muhtelif
bölgelerinde göçmenler için çoğunlukla yeni yerleşim birimleri oluşturuldu. Bursa’da Ahıska göçmenlerinin
yerleştirildiği yerlerden biri olan Ertuğrul Kazası’nın Bahçekaya bölgesinde Ahıska Türkleri için kurulan köye
Mesruriye adı verilmiştir. 1894 yılında Çorum’un Hacı Nasrullah Mahallesi’nde iskân edilerek buraya
Mahmudiye adı verilmiştir (Erkan, 1996: 139).
Rusya’daki 1917 Bolşevik İhtilâlinin getirdiği self determinasyon hakkından yararlanan Ahıska
Türkleri, 1918 Nisanında Türkiye’ye katılma kararı aldılar ve bu kararı resmî bir müracaatla Osmanlı
Devleti’ne ilettiler. Bu müracaat, 4 Haziran 1918′de yapılan Batum Antlaşması’nda Gürcistan Cumhuriyeti
tarafından kabul edildi. Böylece Türkiye, daha önce kaybedilen topraklarına kavuşarak 1828′deki sınırına
ulaştı. Halit Paşa kumandasındaki Türk askeri Ahıska’ya girdi. Ancak 30 Ekim 1918′de imzalanan Mondros
Mütarekesiyle ordumuz 1914 sınırına çekilince, Ermeni ve Gürcülerin işgaline uğradı. Bu kaotik dönemde
bölge birkaç kez ele değiştirdiyse de 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşmasıyla, Batum’la
birlikte Ahıska’yı da anavatan Türkiye'den ayırdı. Ahıska, Sovyetler Birliği'ne bağlı bir Cumhuriyet olan
Gürcistan sınırları içerisinde kaldı (Zeyrek, 2006: 19-24).
4. 1944 Sürgünü ve Sürgün Bir Halkın Anatomisi
Rusya, Çarlık Döneminden itibaren sıcak denizlere inme stratejisi çerçevesinde kendisine engel olarak
gördüğü Batı ve Güney Kafkasya’daki Müslüman toplumları asimile etme, sindirme veya Kafkasya'dan
uzaklaştırma politikası gütmüştür (Cornell, 2000: 171). Bu politika Stalin Döneminde doruk noktaya ulaşmış;
başta aydınlar ve din adamları olmak üzere halka baskı yapılmış, Türkçe isimler değiştirilmiş, bunlarla da
yetinilmeyerek Kafkas halkları sürgüne tabi tutulmuştur. Hiç kuşkusuz bu sürgünlerin en trajik olanı Stalin'in
emri ve Halk İçişleri Komiseri L. Beria tarafından yürütülen (Uravelli, 2011: 8-11) Ahıska Türklerinin
sürgünüdür. Esasen Stalin, bu sürgünü Türkiye'nin kuzeydoğu topraklarını Gürcistan ve Ermenistan'a ilhak
etmenin bir ön hazırlığı mahiyetinde gerçekleştirmiştir. 19 Mart 1945'te Türkiye Büyükelçisi ile görüşen SSCB
Dışişleri Bakanı, Kars ve Ardahan topraklarının Sovyetlere verilmesini istemiştir. Sovyetler, daha sonra
Türkiye'ye verdikleri notalarla Kars, Ardahan ve Trabzon'u içine alan toprak talebinde bulunarak saldırgan
niyetini açıkça göstermiştir. Notaların verildiği sırada Türk sınırlarında Sovyet askeri birlikleri hazırlıklara
başlamışlardır (Qasımlı 2013: 16-17).
Ahıska Türkleri de 1944 yılının 15-18 Kasım tarihleri arasında yük trenleriyle sürgüne
gönderilmişlerdir. Ahıska, Adigön, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka ilçeleri ve bunlara bağlı yaklaşık 220
köyden 91.095 kişi tahliye edilerek Orta Asya'ya sürgün edilmiştir. Çok kötü koşullar altında gerçekleşen ve
aylar süren bu sürgün yolunda binlerce insan can vermiş, aile bireyleri birbirlerinden koparılmıştır. Sürgün,
Ahıskalıların nüfusunun ortalama %40 oranında azalmasına sebep olmuştur. Nitekim 1944 yılından 1949
yılına kadar Ahıskalıların nüfusunda sürekli azalma yaşanırken, 1950 yılından itibaren artmaya başlamıştır.
Sürgün öncesi duruma ancak 1959 yılında ulaşılabilmiştir. Bu durum, Ahıska Türklerinin sayısında sürgünden
dolayı 15 yıl boyunca hiçbir artışın olmadığını göstermektedir. Eğer bu sürgün yaşanmasaydı Ahıskalıların
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1989 yılındaki nüfusunun 207.500 değil, 365.161 kişi olması gerekirdi (Hasanoğlu, 2015: 10). Sürgün
Ahıskalıların 55 bini Özbekistan’a, 29 bini Kazakistan’a, 11 bini Kırgızistan’a yerleştirilmiştir. Özbekistan’a
yerleştirilenler ülkenin yedi vilayetindeki 43 ilçeye dağıtılmıştır. Bunlardan ağırlıklı olarak; Taşkent’e 13.131
kişi, Semerkant’a 14.946 kişi, Fergana’ya 8.613 kişi ve Andican’a 6.881 kişi yerleştirilmiştir. Kırgızistan’da
ise ağırlıklı olarak Oş’a 4.995 kişi, Talas’a 2.017 kişi ve Frunze’ye (Bişkek) yaklaşık 1.819 kişi ikamet
ettirilmiştir (Hasanoğlu, 2016: 1-20). Ancak sürgün bir seferle sınırlı kalmamış, aileler zaman içerisinde belirli
periyotlarla sürekli yer değiştirmeye zorlanmış, bir yerde uzun süre ikamet etmeleri ve yurt edinmeleri bilinçli
bir şekilde engellenmiştir.
Stalin'in bu sürgünü iddia edildiği gibi savaş koşulları nedeniyle geçici olarak düşünmediği, tam
tersine Ahıska Türklerinin bir daha memleketlerine geri dönmemeleri için kalıcı planladığı anlaşılmaktadır.
Sürgün kararnamesinin 11. ve 12. maddelerinde geçen Gürcistan Halk Komiserleri Şurasına, adları birinci
paragrafta gecen sınır ilçelerine toplam nüfusları 32.000 kişi olmak kaydıyla Gürcistan’ın toprak sıkıntısı
bulunan diğer bölgelerinden 7.000 haneyi iskân etme müsaadesi ve sürgün halkın bütün mal varlığının,
buralara iskân edilecek halka verilmesi (Uravelli, 2011: 8-11 & Zeyrek, 2008: 12) talimatı bunun en açık
kanıtıdır. Öyle anlaşılıyor ki kendileri de Gürcü olan Stalin ve Beria ikilisi Ahıska Türklerini sürgünle
yetinmemiş, onlardan boşalan toprakları kendi soydaşlarına dağıtmışlardır. Sonuç gerçekten de planladıkları
gibi gerçekleşmiş, Stalin döneminde sürülen diğer halkların neredeyse tamamı daha sonra memleketlerine
dönebildiği halde, Ahıska Türkleri dönememiş, başta eski Sovyet Cumhuriyetleri olmak üzere dünyanın pek
çok ülkesine dağılmışlardır.
Ahıska Türkleri zorunlu olarak iskâna tabi tutuldukları ülkelerde aile bağlarını ve milli kimliklerini
korumuş, aradan yıllar geçse de baskıcı Sovyet rejimine rağmen vatanlarına dönme mücadelesini terk
etmemişlerdir. Ancak Sovyetlerin dağılma sürecine girdiği 1989 yılında Özbekistan'da yaşanan olaylar,
sürgündeki Ahıska Türkleri için yeni bir felaketin kapısını aralamıştır. Özbekistan’da, özellikle Fergana’da
kendilerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 100’den fazla Ahıska Türkü öldürülmüş, evleri yakılmış,
insanlar kaçırılmış, Özbekistan’ı terk etmeye zorlanmışlardır. Bu durum, yıllar içinde Özbeklerle çok yakın
ilişkiler kurmuş, hatta sınırlı da olsa evlilikler yapmış Ahıska Türkleri için son derece beklenmedik bir olay
olmuştur. Kesin olmamakla birlikte Fergana olaylarından sonra Özbekistan’ı terk eden Ahıska Türklerinin
sayısının 20-30 bini Fergana'dan olmak üzere 100 bini bulduğu tahmin edilmektedir. Olayların Moskova
bağlantılı çok boyutlu bir senaryonun sonucu olduğu iddia edilse de (Avşar, Tunçalp, 1994: 27-28), konu tam
olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Yıllar sonra 2010 yılında Kırgızistan'da yaşanan devrim sonrası
çatışmalar Ahıskalıların sık yaşadığı Mayevka köyüne de sıçramıştır. Saldırganlar köyün sadece bir sokak
üzerinde yaşayan Türk ailelerinin ikamet ettiği evlere saldırmıştır. Yerel yöneticiler saldırganları
engellememiş, Ahıskalıların evleri yakılmış, yağmalanmış ve topraklarına el konulmuştur. Yaklaşık 400
Ahıskalı köyü terk etmek zorunda kalmıştır (Aliyev, 2014: 267-268).
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Şekil 2. Ahıska Türklerinin göç dönemleri ve göçlerin ülkelere göre dağılımı
Kaynak: Özözen Kahraman ve İbrahimov, 2013.

Özbekistan’dan göç eden Ahıska Türkleri, Kazakistan hükümeti tarafından daha çok eski başkent
Alma-Ata, Çimkent, Cambul, Taraz ve Karaganda şehirlerine yerleştirilmiş, bu ülkedeki Ahıska Türklerinin
sayısı 170 bine ulaşmıştır. Bu nüfusun büyük bir kısmı Alma-Ata, Çimkent, Cambul, Taraz, Karaganda,
Semipalatinsk ve Astana şehirlerinde yaşamaktadır. Rusya Federasyonu’nda yaşayan toplam Ahıska Türkü 85
bindir. Genel olarak, Rusya’nın 30’a yakın idari yerleşim biriminde Ahıska Türkleri yaşamaktadır. En fazla
bulundukları yerleşmeler ise Krasnodar, Stavropol, Rostov, Nalçik, Belgorad, Tula, Kursk, Smolensk ve
Moskova’dır. Ahıska Türklerinin bu acı dramı karşısında ABD yönetimi devreye girmiş ve bazı Ahıska
Türklerini mülteci olarak ülkesine kabul etmiştir. Böylece, Krasnodar Bölgesi’nde yaşayan 10 bin dolayında
Ahıska Türkü ABD’ye göçmüştür. 1989’daki Fergana olaylarından sonra Azerbaycan yeni bir göç dalgasına
sahne olmuş, toplam 50 bin civarında Ahıska Türkünü kabul etmiştir. Azerbaycan hükümeti tarafından daha
çok Aran Bölgesi’nde Saatlı, Sabirabad ve Salyan'a yerleştirilmiştir. Ayrıca bugün Bakü, Gence, Haçmaz,
Deveçi, Oğuz, Gebele, İsmayıllı, Şamahı, Beylegan, İmişli ve Bilesuvar’da da önemli miktarda Ahıska Türkü
yaşamaktadır. 1989’daki Fergana olaylarından sonra Kırgızistan’a yeni göçler olmuş, toplam Ahıska Türkünün
nüfusu 45 bine ulaşmıştır Fergana olaylarından sonra Ahıska Türklerinin büyük bir bölümü Özbekistan’dan
zorla çıkarılmıştır. Bu nedenle günümüzde Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin nüfusu 25 bine
düşmüştür. Bu nüfusun da büyük bir kısmı Taşkent şehri ve çevresinde yaşamaktadır. Özbekistan'dan
Ukrayna’ya göç eden Ahıska Türkleri daha çok başkent Kiev, Donetsk ve Slavyanski çevresinde yaşamaktadır.
10 bin dolayında Ahıska Türkü ABD’ye göç etmiştir. ABD’ye göçen Ahıska Türkleri Michigan, Texas,
Pennsylvania, Florida, Wisconsin ve Maryland eyaletlerine yerleştirilmişlerdir (Akış & Seferov, 2008: 393411).
Kesinlik arz etmemekle birlikte Türkiye'de 190 bin, Kazakistan'da 170 bin, Rusya Federasyonu'nda
85 bin, Azerbaycan'da 130 bin, Kırgızistan 45 bin, Özbekistan 15 bin, Ukrayna'da 10 bin, ABD 10 bin ve diğer
ülkelerde 15 bin olmak üzere dünya genelinde toplam 630 bin civarında Ahıska Türkü yaşamaktadır (Alım vd,
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2006: 309. Rakamların kesin olmamasının temel nedeni, pasaportlarda milliyetlerinin farklı belirtilmesidir.
Belirtilen rakamlar Ahıska Türk dernekleri yetkililerinden ve resmî yetkililerden temin edilen bilgi ve
tahminlere dayanmaktadır.
Araştırmacılara göre, dış müdahaleden çekinen bir topluluk olan Ahıska Türkleri kendileri dışındaki
dünyayı ikiye bölünmüş olarak algılamaktadır. Trajedilerinee acıyanlar (Anadolu) ve trajedilerine ilgisiz
kalanlar (ötekiler). Esasen bu bakış tarzı tüm tanınmamış uluslarda görülmektedir. Her etnik grup, kendi
zihniyetinde dünyanın coğrafi şeklini çizer: Yanımda olanlar ve beni anlamayanlar. Ahıska Türklerinde bu
düşünce mekânsal boyutta kendini göstermiş ve Türkiye hem manevi destek, hem de ekonomik sorunlarına
bir çözüm bulmak için seçilmiştir (Özözen Kahraman & İbrahimov, 2013: 77-90). 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 Federasyonu-Azerbaycan-Türkiye yoludur.
Bir başka deyişle, 1989’da Fergana’dan Rusya Federasyonu’na tahliye 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 Türkleri 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 yaşayan 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).
Zorunlu göçlerden kaynaklanan ve bugün birçok ülkede dağınık yaşayan aynı zamanda birden fazla
ülkenin vatandaşı olan Ahıskalıların göçmenlik statülerinin ürettiği göç ağları, ulus ötesi yurttaşlıklara örnek
teşkil etmektedir. 1960’lı yıllarda örgütlenme çalışmalarını başlatan Ahıskalılar kurdukları etnik kimlikli
organizasyonların faaliyet alanları genişledikçe bu organizasyonların adını değiştirerek faaliyetlerini devam
ettirmişlerdir. Kendilerine yapılan adaletsizliği Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve AGİT
platformlarına taşımışlardır. Bugün artık sorunun çözümü ulus devletler otoritesinden çıkmış, uluslararası
otoritelerin yaptırımlarına kalmıştır. Sözlerin, şarkıların, çalgıların, folklorik oyunların, kültürel giysilerin,
dinsel ibadetlerin ve öykülerin görsel ve işitsel yayın organları üzerinden ulusal sınırların içerisinde ve ötesinde
geniş kitlelere yayılarak kendi gerçekliklerini oluşturdukları bir dönemde ulus ötesi Ahıska kimliklerinin de
benzeri süreçlerden geçerek Türkistan Ülkelerinde yeniden üretilmekte olduklarını söylemek mümkündür. Son
yirmi yıldır eski Sovyet ülkelerinin farklı yerlerinde yaşayan Ahıskalı Türklerin etnik ve kültürel kimliklerini
etnik siyaset ile paralel yaşattıklarını söyleyebiliriz. 1944 yılında yaşanan sürgün deneyimine, kültürel
ritüellerin ve geleneklerin yeniden canlandırılmasına, etnik bazlı cemiyet ve derneklerin sayıca çoğalmasına
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ve anavatan ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin faaliyetlerin kentsel alanda yoğun olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Sürüldükleri ülkelerde Rusça veya yerel dilde eğitime zorlanmalarına rağmen ana dilleri
Türkçeyi koruyabilmişlerdir. Bunun yanında çoğu aile, Rusça bilmenin daha iyi bir iş ve gelecek sağlayacağı
düşüncesiyle çocuklarının eğitiminde Rus okullarını tercih etmişlerdir. Aralarında 70 yaş üzeri bazı yaşlılar
dışında Rusçayı bilmeyen yoktur. Özellikle orta yaş kuşaktan 1956 sonrasında şehir merkezlerine yerleşip
meslek sahibi olanlar Rusçayı iyi konuşmaktadırlar. Ailelerin büyük çoğunluğu Türkçe ve Rusça konuşmanın
yanında bulundukları ülkenin yerel dilini bilmekte ve sosyal hayatın her alanında yerine göre
kullanmaktadırlar. Bu bağlamda Kazakistan- Kırgızistan-Özbekistan ve Azerbaycan’da Ahıskalı ailelerin
çoğunluğunun komşularıyla çeşitli yerel dilleri konuşabildikleri gözlemlenmiştir. Ahıskalılar kamu alanında
Rusça ve yerel dilleri konuşurken, özel alanlarda (aile ve sülale içinde) ise Türkçeyi kullanarak ana dillerinin
unutulmamasını sağlamaktadırlar. SSCB’nin 1989 Nüfus sayım verilerine göre Ahıskalı Türklerin %91’i
(188.000) Türk dilini anadil olarak benimsemişlerdir. Rus dilini anadil olarak kabul edenlerin oranı %2 (3.800)
iken diğer yerel dilleri kabul edenlerin oranı ise %7 (14.700)’dür (Bayraktar, 2013: 109-126).
5. 2014 Ukrayna-Rusya Krizi ve Ahıska Türklerinin Son Göçü
1989 yılında Özbekistan'dan ayrılmak zorunda kalan Ahıska Türklerinin bir kısmı Ukrayna'ya
yerleştirilmiştir. Yaklaşık 9-10 civarındaki Ahıska Türkünün büyük çoğunluğu o tarihten beri ülkenin güney
ve güney doğu kesimlerinde (3.795 kişi Herson, 1.910 kişi Donetsk bölgesinde, 1.003 kişi de Kırım Özerk
Cumhuriyeti’nde) yaşamaktadır (Hasanoğlu, 2016: 1-20). Ahıska Türklerinin yoğunlaştığı Donetsk, esas
itibariyle bir kömür havzasıdır. Havzanın merkezi olan Donettz şehri ise 1869 yılında kömüre ve demir çelik
sanayisine bağlı olarak kurulmuş nispeten yeni bir yerleşmedir. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakı
sonrasında Ukrayna’nın doğusunda Rus ve Ukrayna kökenliler arasında yaşanan ayrılıkçı çatışmalar ve buna
Rusya’nın müdahalesi, bölgede yaşayan Ahıska Türklerini yeni bir facianın eşiğine getirmiştir. Karşılıklı
saldırılar sonucunda daha çok kırsal kesimlerde yaşayan 3 bin civarında Ahıskalı aileye ait yüzlerce ev, bahçe
ve ekin tarlası kullanılmaz hale gelmiştir. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Ukrayna Ahıska Türkleri Vatan
Cemiyeti'nin talebi doğrultusunda riskli bölgelerde yaşayanlardan başlamak üzere, 677 ailenin iskânlı göçmen
olarak Türkiye’ye kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. 1992 yılında kabul edilen 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin
Kabulü ve İskânına Dair Kanun'a dayalı olarak alınan karar, Resmi Gazetenin 17 Mayıs 2015 tarihli sayısında
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlk göçmen grubu 25 Aralık 2015 tarihinde Türkiye'ye gelmiş, Erzincan'ın
Üzümlü ilçesine yerleştirilmiştir. Göçmenlerin idari işlemleri Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Kendi iradeleri doğrultusunda Türkiye Türkçesine uygun yeni ad ve soyadları belirlenmekte,
geçici kimlik verilmektedir. Belirli periyotlarla devam eden göçler sonucu 2016 Ekim ayı başı itibariyle
Üzümlü’ye yerleştirilen aile sayısı 313, toplam nüfus miktarı ise 1315 kişiye erişmiştir. Yılsonuna kadar 108
aile (485 kişi) daha yerleşecektir. 2017 yılında Üzümlü’ye bağlı Bayırbağ köyü TOKİ konutlarına
yerleştirilecek 174 aile ile birlikte toplam göçmen aile sayısı 595’e, toplam nüfus miktarı 3000’e ulaşacaktır.
Göçün ve iskânın plânlaması ve organizasyonundan tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti sorumludur. İskân
edilen yerlerin seçimi, büyük ölçüde kamunun envanterindeki TOKİ konut stokuyla ilişkilidir.
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Şekil 3. Çalışma sahasının konum haritası

Ahıska Türklerinin yerleştirildiği Üzümlü İlçesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümünde,
Erzincan İli sınırları içerisinde yer alır. İlçe arazisinin büyük bölümü (%80) Erzincan havzasının kuzeyinde
uzanan Esence dağları (3549 m.) sahasında, küçük bir bölümü (% 20) ise Erzincan ovasında (1200 m.)
bulunmaktadır. Erzincan'ın ikinci küçük ilçesi olup, yüzölçümü 410 km2’dir. İlçenin Kuzey sınırı Erzincan
Ovası ile Çayırlı ovası arasında su bölümü çizgisi oluşturan dağların zirvelerinden geçirilmiştir. Doğuda Sansa
boğazının büyük bir bölümünü sınırları içerisine alan Üzümlü'nün güney sınırı genel olarak Karasu ırmağını
takip eder. Üzümlü İlçesi idari bakımdan Kuzeyde Çayırlı, doğuda Tercan, güneydoğuda Pülümür (Tunceli)
güneyde ve batıda Erzincan Merkez ilçe ile komşudur. Üzümlü Belediyesi ve Altınbaşak Belediyesi olmak
üzere 2 belediye teşkilatı vardır. Günümüz itibariyle ilçenin 23 köyü ve bu köylere bağlı 29 mezra olmak üzere
merkez dışında 55 yerleşim birimi mevcuttur. Yerleşim yerleri olan köylerin büyük bir bölümü Esence dağları
sahasındadır. Az bir kısmı ovada toplanmıştır. Erzincan Ovasını batı-doğu doğrultusunda kat eden Uluslararası
E-80 Karayolu Üzümlü İlçesi topraklarından geçtikten sonra Sansa boğazına girer. Ayrıca Erzincan’ı
Erzurum’a bağlayan demiryolu, ilçe topraklarından geçmektedir.
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Foto 1. Üzümlü'nün kuzeyden görünümü

İlçenin en büyük yerleşmesi Üzümlü kasabasıdır. Kuzeyde Esence dağlarına yaslanmış olan
Üzümlü’nün doğusunda Bayırbağ, güneyinde Altınbaşak ve Denizdamı, güneybatısında Saztepe, batısında ise
Çadırtepe köyleri yer alır. Yerleşmenin bu sınırlar içerisindeki yüzölçümü 60 km² kadardır. Kasaba, E-80
Karayolunun yaklaşık 5 km. kuzeyinde yer almakta olup, Erzincan il merkezine uzaklığı 22 km.dir. Nüfusu
7000 kadardır. Üzümlü'de meyve ve sebze yetiştiriciliğinin öne çıktığı ekip-biçme faaliyetlerine dayalı bir zirai
ekonomi hâkimdir. Nitekim Esence dağlarının güney etekleri bakı faktörünün etkisiyle güneşten daha fazla
yararlanma imkânı, volkanik tüfler ve taşınmış materyal üzerinde gelişmiş verimli toprakların varlığı, hafif ve
orta meyilli arazilerin geniş yer tutması ve sulama suyu kaynaklarının bolluğu gibi uygun doğal çevre koşulları
dolayısıyla üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle kaplanmıştır. Bunda, kasabanın bölgesel ve ulusal pazarlara
olan ulaşım kolaylığının payı büyüktür. Buna karşın gerek sosyoekonomik yapının, gerekse Erzincan il
merkezine yakın olmanın idari ve hizmet fonksiyonlarını zayıflatan etkisi nedeniyle yerleşmenin şehirsel
fonksiyonları yeterince gelişmemiştir. Konum ve yol bağlantıları bakımından kendine bağlı köylere sapa
düşmesi, merkezileşmeyi ve şehirleşmeyi güçleştirmektedir. Erzincan il merkezi ile Üzümlü arasında yoğun
bir ilişki ve etkileşim mevcuttur. Bu çerçevede Üzümlü’yü, Erzincan şehrinin yakın çevresi (umland)
içerisinde değerlendirmek mümkündür.
Esasen Cimin deresi etrafında kümelenmiş olan yerleşmenin asıl merkezi olan Çay, Babacan ve Oruçlu
Mahallelerinin kesişim alanı bitişik düzen konutlardan oluşmuş büyük bir kasaba görünümündedir. Ticari
işyerleri ve kamu hizmet binalarının büyük bir kısmı bu kesimin ortasında yer almaktadır. Son yıllarda açılan
yollar ve inşa edilen yeni konutlarla geleneksel mimarinin izlerini taşıyan bu eski doku formu değişmeye
başlamıştır. Üzümlü'yü E-80 karayoluna bağlayan ana aksın her iki yanında gelişen yeni ikametgâh alanları
ise nispeten şehir formundadır. Ahıska Türklerinin yerleştirildiği TOKİ konutları ilçe merkezinin yaklaşık 3
km kadar güneyindeki Yunus Emre ve Fatih Mahallesindeki bu yeni imar alanında yer almaktadır.
Göçmenlerin yerleştirildiği TOKİ konutlarının bir bölümü ise eski bir köy yerleşmesi iken mahalle yapılarak
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Üzümlü'ye bağlanan, ilçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıktaki Geyikli Mahallesi sınırları içerisinde
bulunmaktadır.
2016 yılı eylül sonu itibariyle Üzümlü'ye yerleştirilmesi planlanan Ahıska Türklerinin büyük bir
bölümünün yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Ahıskalılar 289’u dubleks, 306'sı ise 2+1 ve 3+1 daire
şeklindeki konutlara yerleştirilmektedir. 15 Temmuz Darbesi nedeniyle göçmenlerin gelişinde küçük bir
gecikme yaşansa da, 2016 yılı sonuna kadar süreç büyük ölçüde tamamlanmış olacaktır. Devlet tarafından
tefriş edilen konutlara yerleştirilen göçmenlerin her türlü ihtiyacı ilk aylarda kamu imkânlarıyla yerine
getirilmiş, pek çok sosyal aktivite yapılmış, çeşitli meslek edindirme kursları açılmıştır. Çevreye
adaptasyonlarını kolaylaştırmak için oryantasyon programları düzenlenmiş, kadınlara, çocuklara ve gençlerin
eğitimine yönelik çeşitli kurslar açılmıştır. Bunların başında okuryazar olanların Kril Alfabesinden Latin
Alfabesine geçişini sağlamaya yönelik eğitim kursları gelir.

Foto 2. 25 Aralık 2015: İlk göçmen kafilesi Erzincan Havalimanında

Tespitlerimize göre Üzümlü'ye yerleşen Ahıska Türkleri, Ukrayna'daki yaşamlarında ağırlıklı olarak
küçük zanaatlarla, atölye tipi işçilikle ve tarımla uğraşmaktaydılar. Göçmenlerin bir kısmı Üzümlü'de ve
Erzincan'da kendi mesleklerini icra edebilecek imkânları bulurken; büyük bir bölümü daha vasıfsız işlerde
çalışmaktadır. İşkur üzerinden 300 kişinin geçici istihdamı sağlanmıştır. İstihdam sorunu tam olarak
çözülmediği gibi, kısa vadede de çözülecek gibi değildir. Aileler ağırlıklı olarak Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı tarafından kendilerine ödenen ücretle geçimlerini sağlamaktadır. Vakıf, kişi başına 200
TL’si nakit, 50 TL’si harcama çeki olmak üzere aylık 250 TL yardım yapmaktadır. Bu durumda ortalama beş
nüfuslu bir alenin eline geçen ücret miktarı 1250 TL’yi bulmaktadır. Sağlık, elektrik, su ve ısınma giderleri de
kamu tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca bu yeni yerleşim alanı istisnai bir uygulamayla doğalgaz imkânına
kavuşturulmuştur.
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Foto 3. Üzümlü'de Ahıska göçmenlerine tahsis edilen TOKİ konutları

Sağlanan bu imkânların da etkisiyle önceki yıllarda Denizli, Bursa ve Antalya’da yaşayan ve akrabalık
bağı olan bazı Ahıska göçmenlerinin de Üzümlü’ye gelerek buraya yerleştiği görülmektedir. Büyük bir
çoğunluğu Türkçe konuşulanı anlamakta ve kendi meramını fazla zorlanmadan anlatabilmektedir. Diğer Türk
toplumlarında olduğu gibi, Ahıska aile kültüründe de geçmişten günümüze süregelen gelenekler; bir başka
deyişle yazılmayan kurallar vardır. Bu kuralları toplum kendi belirlemiş ve kuşaktan kuşağa aktarmıştır.
Ahıska Türkü ailesi, ataerkil yapıya sahiptir (Yüzbey, 2008: 684). Aile içi hiyerarşi, aralarında kolay organize
olmaları ve kendi toplum önderlerini dikkate alan sosyal yapıları dolaysıyla dayanışma göstermekte,
sorunlarını rahatlıkla çözebilmektedirler.

Foto 4. Ahıska Türkleri için düzenlenen sosyal etkinliklerden bir görünüm
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6. Tartışma ve sonuç
Göçmenler bulundukları ülkede daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek adına sürekli bir arayış
içerisinde olur. Bu, bazen o topluma tamamen uyum sağlama, bazen de kendi etnik grubuna daha sıkı
bağlanmak şeklinde gerçekleşir (Yılmaz, 2014: 1696). Nitekim uzun yıllar ötekileştirme ve dışlanma
psikozuyla yaşayan Ahıska Türkleri, genellikle içe kapalıdırlar. Sahip oldukları grup bilincinin korunması ve
bugüne taşınmasında, Sovyet Birliği döneminde Türk olarak ötekileştirilmeleri ve bir anlamda dışlanmaları
etkili olmuştur (Cihan, 2011: 19). Bazı araştırmacılar varlıklarını ve kimliklerini korumada gösterdikleri üstün
becerilerinden dolayı Ahıska Türklerini ulus ötesi bir toplum olarak nitelendirmektedir. Ancak bu, kozmopolit
bir ulus ötesicilikten ziyade, etnik bir ulus ötesiciliktir. Her ne kadar yaşamları, hikâyeleri ve pratikleri ulus
ötesi olsa da, içerik son derece yerel ve milliyetçidir. Kendilerini hâlen Gürcistan’daki köyleri üzerinden
tanımlamaktadırlar. Türklük, kimliklerinin asla taviz vermedikleri en önemli unsurudur. Buna karşın vatan,
zihinlerinde en azından bir ikilik arz eder. Bir vatan, atalarının, hatta kendilerinin doğup yaşadığı, vaktiyle
Osmanlı toprağı olan, Sovyetler döneminde ise Gürcistan sınırları içerisinde kalan Ahıska’dır. Bir diğer vatan
ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı ve kendilerinin sığındığı ülke Türkiye’dir. Bu bağlamda, Ahıska
tarihsel bir ana vatan olarak tanımlanmakta, anlam ve önemini korumaktadır (Aydıngün & Aydıngün, 2014:
27-29).
Esasen Ahıska Türklerinin yüzyılı aşkın bir zamandır yaşadığı büyük trajedinin temel nedeni Ahıska
Türklerinin yukarıda zikredilen değerlere sahip olması ve memleketleri Ahıska’nın stratejik önemidir.
Şüphesiz bu durum konunun jeopolitik önemini artırmakta, Ahıska Türklerini sıradan bir mülteci olmaktan
çıkarmakta, Onlara karşı Türkiye’nin ve Türk Milletinin yükümlülüğünü artırmaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin Ahıska Türklerinin Donetsk’ten Erzincan’a gerçekleşen son göçüne yönelik pozitif
ayrımcılık politikasını bu şekilde değerlendirmek gerekir. Ancak kanaatimize göre bu kalıcı ve gerçekçi bir
çözüm olmadığı gibi, jeopolitik açıdan da Türkiye’nin aleyhinedir. Bu konuda sorunun temel kaynağı olan
Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşünü temel politika olarak belirlemeli, başta Gürcistan ve Rusya
Federasyonu olmak üzere konunun taraflarıyla görüşülerek sorun kökünden çözülmelidir. Ahıska Türklerinin
vatanlarına dönmeleri konusundaki Rusya ve Gürcistan'ın olumsuz tutumları, bir halkın dünyanın farklı
coğrafyalarına dağılmasına neden olmuştur. Bunun devam etmesi durumunda Ahıska Türklerinin göç hikâyesi
hiç bitmeyecektir (Hasanoğlu, 2016: 1-20). Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüşüne yönelik
yapacağı düzenleme ve uygulamaların denetimi ve takibinden sorumlu merci, Avrupa Konseyi’dir. Konseyin
1415 Sayılı Kararının 9. Maddesinde Ahıska Türklerinin durumuna değinilmekte; Gürcistan’dan hiçbir
gecikme olmaksızın geri dönüş için gerekli yasal, idari ve siyasi düzenlemelerin yapılması, dönüşün 2011
yılında tamamlanması istenmektedir. Aradan beş yıl geçmesine rağmen dikkate değer bir mesafe alınamadığı
gibi, Ahıska Türkleri yeni göç dalgalarına maruz kalmaktadır.
Donetsk’ten getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri konusunda bir diğer
temel yanlışın yerleşim yeri seçimiyle ilgili olduğu görülmektedir. Yer seçimi yapılırken uygun boş konutlar
aranmış, talep görmediği için satılmayan ve boş kalan Üzümlü TOKİ konutlarının bu iş için kullanılmasına
karar verilmiştir. Yani Üzümlü’nün tercih edilmesi bazı çevrelerin iddia ettiği gibi ideolojik kaygılarla değil,
tamamen boş TOKİ konutlarıyla ilişkilidir. Hâlbuki iskânlı göçe tabi olan kalabalık bir göçmen kitlesinin
yerleşim yerinin belirlenmesinde konut yanında pek çok kritere daha dikkat edilmesi gerekir. Göçmenler ile
yerli halk arasında kültürel bağ ve benzerlikler ne kadar fazla ise göçmenlerin adaptasyonu o kadar kolay olur
(Göksu, 2003:269). Emek yoğun bir ziraat ekonomisine ve geleneksel değerlere sahip Üzümlü halkı ile kapalı

341

toplum yapısının hüküm sürdüğü Ahıska Türklerinin sosyal bakımdan nasıl bir etkileşim gösterecekleri,
kültürleşmenin olup olmayacağı meçhuldür. Diğer yandan Üzümlü; 6900 nüfusu, sınırlı tarım arazisi ve ziraata
dayalı ekonomisiyle büyüme kapasitesi nispeten zayıf bir ilçe merkezidir. Bu demografik ve ekonomik yapının
3000 kişilik bir göçmen nüfus kitlesini kendi doğal olanaklarıyla uzun süre barındırması oldukça zor
görünmektedir.
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