


TÜRK HAKiMiYETİNİN 800. YILI ANISINA 

o"~n.aııı.oıkanl>ı' 

Gu!W!IU::MI) 

~~~~=ı 

ULUSLARARASI 

DENİZLİ 
VE ÇEVRESİ 
TARİH VE KÜlTÜR 

SEMPO:lYUMU 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZI 
KINIKLI KAMPÜSÜ 1 DENIZLI 

6-7-8 EYLÜL 2006 
oııunı.,.,.ıtun.ıu 

rrnıo •. ~,ı...ozOl)ı; 
l'r-ol.o...ı..ııru:ı 
TrıtD<>~Ot.H.v...,. rnrA$ 
Yn!.Ooo;.D.-.fuoul IUI.IÇ 
y,.ı_~.O<.tı..ıu~AASIJo.N 
Y"' D«.Dr.W.,.....,.IUAI! 

SEMPOXYUM TAıtVIMI 
~.ı.rıo..u.,..,..ı,.,.çı.-.ı...ım.TırW ıs tutt ıııo' 
l~~;>,trı uı.~••lOOl 
1\Uwıi'I~G<>o~ml...., IST""""'lrol 
~I'Tof'>"WW'ııv. IS~ılrol 

,;yJ~EtiŞIM : http:fl denlzllst!mpozyum pamukkıile.edu.tr denıiUsıımpozyum@pamukkıite.edu.tr i rtlbat Tel: ( 0258 ) 213 7~ B2,)'tf 
~.-1::~: ' , '"""B 



Sevgili Okurlar, 

Denizli'mizin kesin olarak Türkler 
tarafından ele geçirilişinin 800. yılını yaşıyoruz 
Pamukkale Üniversitesi, bu yıl anısına "Denizli 
ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu" adı 
altında uluslararası bir kongre düzenliyor Biz 
de, yine bu nedenle bu sayımızın 'özel' olmasını 
istedik. Sayfa sayısını göz ardı ederek, kentimizin 
geçmişine ışık tutan, dünlimüzü yarınlara 
taşıyacak olan yazılara genişçe yer verdik. 

Yine bu sayımızda, kentimizin yakın 
geçmişte yaşadığı 'talihsiz' Demirel Efe olayıyla 
ilgili bir yazıya da yer verdik; ilgi ile okunacağını 
umuyoruz. Bu önemli olayın daha bir 
aydınlatılabilmesi içiri daha çok bilgiye ihtiyaç 
var .. Bu nedenle, konuyla ilgili bilgi, belge, fotoğraf 

Merhaba 

ve benzeri şeylere sahip olan hemşehrilerimizin, 
bunları bizimle paylaşmaları dileğimizdir. 
özellikle, büyükleri olayda cal almış ailelerde -
en azından anı olarak- bilgi bulunma olasılığı 
vardiL Bunların saptanarak derlenmesi, ileride 
bu konu üzerinde çalışacaklar için önemli ipuçları 
sağlayabilecektir. 

Kentimiz için son derecede önemli olan 
ve büyük yarar sağlayacağına inandığımız, söz 
konusu sempozyumu düzenleyen üniveısitemize, 
Rektör Prof.. Dr. Sayın Hasan Kazdağlı'nın 
şahsında şükranlanmızı sunuyor, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz. 
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Sürgünden Honaz'a Ahıska Türkleri 
Yard. Doç. Dr. Nergis BIRAY 
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi 

1578'den 1828 Rus işgaline kadar Anadolu 
Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olan Ahıska, bugünkü 
Gürcistan sınırları içerisinde yer alan, Türkiye sınırına 15 
km. uzaklıktaki eski bir Türk yurdu merkezidir 

Bölgede, 642 yılında Hz Osman döneminde 
Müslilmanlar, 1 068'de Selçuklular, 1268'de Moğollar 
yönetime hakim olmuşlardır. Moğol hakimiyetinden sonra 
devam eden Derebeylik yönetiminin ardından, yarı 
bağımsız olarak llhanlı, Karakoyuolu ve Akkoyunlu 
Devletlerine bağlı kalan bölge, 1578 yılında Osmanlı 
Devleti yönetimine geçmiş ve eyalet merkezi haline 
getirilmiştir 

Ruslar, sıcak denizlere inme ülküleri 
doğrultusunda X asırdan itibaren Kafkasya'yı ele geçirme 
mücadelesine başlarlac Çünkü sıcak denizlere inmek 
için en kısa yol yani hedef Osmanlı toprakları dır. Ahıska 
da işte bu stratejik noktada yer aldığından özellikle 
1800'1erln başında dört kere savaş yaşanmıştır. 

- 1829 Osmanlı-Rus Savaşından sonra imzalanan 
Edirne Anlaşması'yla bu topraklar Ruslara terk edilir. 
1853--1856 Osmanlı-Rus Savaşı'nda-osmanlı ordusuna 
yardım ettikleri gerekçesiyle Çarlık Rusyası tarafından 
acımasızca cezalandırılan Ahıska Türklerinin bir kısmı 
Eczurum'a kaçar 

1918 Mondros Mütarekesi sonrasında kısa bir 
süre Milli Şura Hükümeti yönetiminde bağımsız olan 
bölge, 1919'da Gürcistan tarafından işgal edillL Ahıska, 
işgalden bu yana Gürcistan yönetimindediL 

1919lngiliz işgalisırasında Osmanlı'dan yana 
tavır aldıkları için SSCB yönetimince de dışlanan Ahıska 
Türklerinden bir kısmı savaş bitiminde ya sürgüne 
gönderilir veya öldürülür_ Gürcü şovenizmiyle soyadları 
ve uyrukları değiştirilir. IL Dünya Savaşı'na kadar askere 
bile alınmadıkları halde savaş başlayınca Ahıska 
Türklerinden 40 000 kadarı Almanlarla savaşmak üzere, 
tecrübesiz oluşlarına bakılmaksızın cephelere gönderilir. 
25 .. 000 kadarı savaşta ölür, birçoğu da yaralan ır ve 
sakatlanır 

Savaşa gitmeyen kadın, yaşlı ve çocuklar, 
yapımında çalıştırıldıkları demiryolu vasıtasıyla yük ve 
.hayvan vagonlarına daldurularak Sibirya, Kazakiı;tan, 
Kırgızistan ve Özbekistan'a slirülürler. Vagonlar, 8-10 
saat aralıklarla sadece ölüleri alelacele açılan çukurlara 
gömmek için durur. Bunun dışında vagonların kapıları 
sürekli kilitli tutulur. Yola çıkanların hemen hemen yarısı, 
daha gidecekleri yere ulaşmadan ölüc Sağ kalanlar 
kendini Sibirya veya Orta Asya'da bulurlar. 

Savaştan yaralı, sakat dönen askerlerden bir 
kısmı yurtlarında bulamadıkları ailelerine çok uzun süren 
aramalar sonucunda kavuşurlar, bazıları da hiç 
kavuşamaz. 

Rusya'nın bu sürgündeki amacı, Ahıska Türklerini 
diğer boylar içinde eritmek, asimile etmekiL Fakat onlar, 
dil, din, kültür ve geleneklerini bırakmadılar, asimile 
olmadılar. 

1956 yılına kadar köyünden dışarı çıkması, öbür 
köydeki akrabalarıyla görüşmesi bile yasak olan Ahıska 
Türkleri, bu yasak kalktıktan kısa bir süre sonra, 1957'de 
Moskova'ya gidip vataniarına dönmek için başvuruda 
bulundular. Azeri oldukları ve Azerbaycan'a gidebilecekleri 
cevabı verildi. 1958'de bazı aileler Ahıska'ya yakın olduğu, 
ileriki zamanlarda rahatça vataniarına gidebilecekleri 
düşüncesiyle Azerbaycan'a göç etti 

1970'de Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne 
başvuran Ahıska Türkleri öncelikle valanlarına dönme, 
eğer bu kabul adilmlyorsa "Biz Türk'üzl" diye başlayan 
belgelerle Türkiye'ye göç etme isieklerini bildirdiler Ne 
yazık ki, Sovyet makamları bu isteğe çevap bile vermedi. 

1989 Nisan'ında oynanan bazı oyunlar 
sonucunda karşı karşıya getirilen Özbek ve Ahıska Türkleri 
arasındaki çatışmalarda maalesef kan döküldü. Yüzlerce 
insanı ölen, yüzlercesi de yaralanan Ahıska Türkleri ne 
yazık ki, Rus askerlerinin himayesine sığındılar Kiminin 
üçüncü, kiminin dördüncü sürgünü yaşadığı Ahıska 
Türkleri, savaş uçaklarıyla Rusya'nın iç kesimlerine, 
Azerbaycan'a, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'a 
taşındılar 

Bugün yarım milyona yakın Ahıska Türk'ü, 
Kazakistan (145 bin), Kırgızistan (57 bin), Türkmenistan, 
Azerbaycan (106 bin), Özbekistan (30 bin), Türkiye (200 
bin), Rusya (70 bin), Ukrayna (18 bin). Sibirya, Kuzey 
Kafkas ülkeleri ve çeşitli ülkelerde (3bin) dağınık bir halde 
(toplam 629 bin) hayat mücadelelerine devam 
etmektedirlee 

1990'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 
bağımsız bir devlet olan Gürcistan, sudan sebeplerle 
Ahıska Türklerinin vatana dönüşlerine izin vermemekte; 
vatana dönüşü engellemek içinse soyadlarını ve uyruklarını 
Gürcüce yapmaları vs gibi asimile edici şartlar öne 
sürmektedir 

1992'de TBMM'den çıkan "Ahıska Türklerinin 
Kabul ve Iskanına Dair Kanun" gereğince, Ahıska 
Türklerinin bir kısmı Türkiye'ye gelmektedir .. Türkiye'ye 
gelen Ahıska Türkleri Eczurum. Arivin, Iğdır, Kars, Istanbul, 
Bursa gibi şehirlere yerleşmişlerdir. Her şeylerini yok 
pahasına satıp uçak parasını toplar toplamaz Türkiye'ye 
göçen Ahıska Türklerinin durumu ülkemizde de iyi değil. 
Bazı konulardaki -özellikle resmi işlemler- sıkıntılar 

maalesef devam etmektedir Özellikle oturma izni, çalışma 
izni, diplama denklikleri ve TC. vatandaşlığını alma 
konusunda düzeniemelerin bir an önce yapılması 
gerekmektedir. 

Geçtiğimiz 6-7 yıllık zaman diliminin. farklı 
dönemlerinde Denizli'nin Honaz ilçesine de 70 aile (tahmini 
400 kişi) civarında Ahıska Türk'ü yerleşmiş bulunmaktadır 
Aynı problemler onlar için de geçerlidir. 

Bu yazıda Ahıska Türklerini sizlere tanıtmaya 
çalıştım En önemli birkaç problemi belirttim Zannediyorum 
ki şehrimizde yaşayan Ahıska Türklerinden birinin 
kaleminden çıkacak daha açıklayıcı satırlar, kendi 
problemlerini daha iyi dile getirecektir. · 
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Honaz'da Mukim ,_ 

Ahıskaimm Şöylece Anlattıkları 
Said BERIDZE 

Ben Said BERIDZE Özbekistan doğumlu 
' _bir Ahıska Türküyüm. TBMM'de 1992'de kabul 

edilen Ahıska Türkleri'nin Kabulü ve Iskanı 
hakkında çıkan kanuna binaen 2000 yılının Kasım 
ayında ailemle birlikte Türkiye'ye geldim Türkiye'ye 
ilk geldiğim gün, gümrükte kullanılmış eşyalarımı 
geçirmek için çektiğim eziyet, örneğin televizyon 
için ödediğim 86 dolar, bu kanunun tam istendiği 
gibi uygulanmadığının bir göstergesiydi. 

Yüksek okul mezunuyum Rus Dili ve 
Edebiyatı öğretmeniyim. Özbekistan'da liselerde 
12 yıl öğretmenlik yaptım. Üç çocuk babasıyım 
Şu anda Denizli'nin merkez ilçesi Honaz'da ikamet 
etmekteyim 

Türkiye'de öğretmenlik yapmam için 
diplama denkliği gerektiğini öğrendikten sonra 
evraklarımı YÖK' e gönderdim. Bir sene sonra 
cevap aldım. Benden, lı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 
lise diplamamın denkliğini yaptınnam ve evrakları 
tekrar YÖK' e göndermem isteniyordu. Lise 
diplamamın Özbekistan'da Üniversite'nin arşivinde 
olduğunu telefonla gerekli yerlere bildirdim. Bana 
lise diplaması olmadan denklik yapılamadığını 
söylediler .. Özbekistan'dan birçok zorluklar 
)nLıcu.noa lise diplamarnı getirttim Müdürlüğe 

~-~~\~~~~-:rıınıBana lise diplaması denkliği Ip söylediler 
Türkiye'ye geleli beş yıl oldu. Hala 
olamadım. Hükümetin yabancılar için 
kanunlar, Ahıska Türklerinin vatandaş 
zorlaştırıyor. 

gelen bir Ahıska Türkü'ne iki 
(eriisirıde "lk."mpı Tezkeresi" veriliyor. Bu 

verildiği tarihten sonra vatandaşlığa 
iki yıl beklemek zorundayız. Bu süre 

pasaportıla ırın kullanım süresi biterse, 
değiştirmek zorundayız. 

ailem gibi beş kişilik bir ailenin 

iiı~::~~~: başvurması için aşağıdaki işlemleri 
liı ı ve bizim için çok yüklü olan ücretleri 

gerekiyor: Devlet Hastanesi'nden 
(heyet raporu) almak için kişi başına 

gerekiyor. Evrakların tercümesi, noter 
derken masraflar 1000 YTL'yi buluyor. 
bir aile için bu harcamaların tutarı, her 
pahasına satıp ancak uçak parasını 

ı Türkiye'ye gelmiş bir aile için nasıl bir 

- 2003 yılına kadarki lkamet Tezkareleri'nde 
Izni de veriliyordu. Ama bu da iki yıldır 
Soykırıma maruz kalanAhıska Türkü'nün 
türili bitmiyor.. Bu durumda, çalışma izni 
iş bile bulamayan bizler geçimimizi nasıl 

ilçesinde 80 aile Ahıska Türkü 
etınelktedir. Bugüne kadar ayakta 

o~(~~~~:~~:~i.~m~kanlarını kullanarak, bize 
;;ı çalışıp destek veren yerel 
'tic:i!eırimize teşekkürlerimizi bu vesile ile 

isterim. 


