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Öznü-Göyye-Havet-Tiflis- 
Novosibirsk-Havet-Bulanık: 

Gökdağ Ailesinin  
1880 (?)-1935 Yılları Arasındaki 

Yaşantıları 
Sibirya’ya Sürgünü 

ve 
Türkiye’ye Zorunlu Göçü∗ 

 

Yağmur MERAY ALGÜL 
Yasemin GÖKDAĞ 

Simge KOÇ** 

Navat kucağında bebeği öldürür, boğur. Basıp döşü-
ne, sesi çıkmasın diye. Kırk sekiz saatlik bir be-
bek...*** 

 

Birinci Dünya Savaşı devam ederken, Rusya’nın başkenti Petrograd’da patlak 
veren 1917 Şubat Devrimi (Gregoryen takvimiyle Mart)’yle birlikte Çarlık 
Rusyası ordusu cepheleri boşaltmış, Rusya açısından savaş fiilen bitmişti; ancak 
bu durum Çarlık Rusyası’nın egemen olduğu coğrafyada yaşayan halklar için 
“huzur” anlamına gelmiyordu. Leninist teoride “ikili iktidar” olarak tanımlanan 
bu dönemin ardından, 25 Ekim 1917 (Gregoryen takvimiyle 7 Kasım 1917)’de 
Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş 1922’ye kadar sürmüş; 
ancak Sovyetler Birliği’nin kurulması da “huzur” getirmemiştir. 

· 

                                                 
∗ Bu çalışmaya temel oluşturan metin, 2012-2013 döneminde, Bilkent Üniversitesi’nde 
“Türkiye Tarihi” dersinde dönem ödevi olarak hazırlanmıştır. 
** Yağmur Meray Algül, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi; 
Yasemin Gökdağ, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi; Simge Koç, 
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi. 
*** Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağ, Tatvan, 4 
Kasım 1979. 
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Rus ordusunun boşalttığı Kafkasya Cephesi’nde Osmanlı ordusu Kafkasya 
içlerine doğru ilerlerken, Türkiye’ye kaçtıktan sonra Gökdağ soyadını alacak 
olan Mollalar ailesi, şimdiki Gürcistan’da, Tiflis’e bağlı Ahıska Bölgesi’ndeki 
Havet köyünde yaşamlarını sürdürmekteydiler. Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğu-
sunda, sınıra 15 km uzaklıkta bulunan, karayolu ile Batum, Tiflis ve Türkiye’ye; 
demiryolu ile Tiflis’e bağlanan1, Ardahan ili ile sınır teşkil eden, çoğunlukla 
Türklerin yaşadığı bir bölgedir. Abastugan, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur 
ve Hırtız gibi kasabaları ve bu kasabalara bağlı 200 kadar köyü vardır. Uzun 
yıllar Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı kalmış Ahıska Bölgesi, 1828-1829 Os-
manlı-Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan anlaşma ile Rus hâkimiyetine geçmiştir2.  

Battal Gökdağ ve Teymur Andiç’in anlatılarına göre3 Gökdağ Ailesi’nin ata-
larının Havet Köyü’ne, kesin tarih bilinmemekle birlikte, 1800’lerin ikinci yarı-

                                                 
1 Mete Alım, Serkan Doğanay ve Oğuz Şimşek, “Ülkemize Yönelik Göçlere Bir Örnek: 
Ahıska Türkleri”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 11, Sayı 15 (2006): 303-322. 
2 Yunus Zeyrek, Ahıska Araştırmaları, Ankara: Kozan Ofset Yayınları, 2006), 9-22. 
3 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 5 
Nisan 1985; Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, 
Tatvan, 4 Kasım 1979. Bu görüşmelerin deşifrelerinde kimi kelimelerin anlamları 
parantezlerle belirtilmiş, anlaşılamayanlar da olduğu gibi bırakılmıştır. Konuşmalarda 
anlaşılamayan diğer kısımlar (…) ile belirtilmiştir. Bu çalışma için kişisel arşivini bize açan 
Hüseyin Gökdağ’a ve yayınlanmamış “Gökdağ Aile Şeceresini” paylaştığı için Muhsin 
Gökdağ’a teşekkürü borç biliriz. 

 
 

Teymur Andiç ve ailesi 
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sında yerleştiği söylenmektedir4. Ailenin Ahıska’ya yerleşen ilk üyesi, doğum 
tarihi bilinmeyen Molla Sadık Erzurum Aziziye’ye bağlı Öznü (Beypınarı) Kö-
yü’nde doğmuştur. Babası Molla Abdurrahman da Öznü doğumlu olup, dedesi 
Abdülkerim Efendi ise, yine Aziziye’e bağlı Hoşgevenk (Aktoprak) Köyü’nde 
doğmuşlardır.5 Molla Sadık’ın annesi ve babaannesinin isimleri ne yazık ki bi-
linmemektedir. 

Molla Sadık Erzurum’da askerdeyken bir adam yaralama olayına karışmış, 
daha sonra tutuklanacağı korkusuyla o zamanki eşi İffet Hanım’ı ve iki çocuğu-
nu kayınvalidesi ile birlikte Öznü Köyü’nde bırakarak Ahıska’ya bağlı Göyye 
Köyü’ne kaçmıştır. Köye gider gitmez imam olarak çalışmaya başlamış; daha 
sonra köylüler aracılığıyla köyün ağalarından birinin kızı olan Safiye Hanım ile 
evlenmiştir. Bir süre sonra zaten evli olduğunu yeni eşinin ailesine açıklamış, 
kayınpederinin önerisi ile eski eşi ve çocuklarını da Göyye Köyü’ne getirmeye 
karar vermiştir. Erzurum’a dönerek İffet Hanım ve iki çocuğunu alarak yola 
çıkmış, kayınvalidesini yaşlı olduğu için geride bırakmış; ancak ailenin gittiğini 
fark eden kayınvalide bir süre sonra onların arkasından yola çıkmış ve kendi 
başına Göyye Köyü’ne ulaşmayı başarmıştır. Daha sonra geniş aileyle Havet’te 
yaşadıkları anlaşılmaktadır. Molla Sadık’ın ilk eşi İffet Hanım’dan beş, ikinci eşi 
Safiye Hanım’dan on bir çocuğu olmuştur.6 

1900’lerin başlarına gelindiğinde kalabalıklaşan ailenin gençleri ile köydeki 
diğer ailelerin gençleri arasında değişik nedenlerle çatışmalar yaşanmış ve bu 
gerilimin sonunda, o sıralarda yoksul bir aile olan Mollalar, birkaç küçükbaş 
hayvanla Havet Köyü’ne göçmek zorunda kalmışlardır. Köyü terk etmiş olan 
kimi insanların bıraktığı boş evlere yerleşmişler, sahipsiz taşlık ve çorak toprak-
ları işleyerek tarıma uygun hale getirmişler; bağ, bahçe kurmuşlar, meyvecilik, 
arıcılık, hayvancılık yapmışlar, zamanla kazandıkları paralarla yeni topraklar alıp 
zenginleşmeye başlamışlardır. 

1920’li yılların başlarına kadar varlıklı bir yaşam süren Mollalar gerek çevre 
köylerden göçenlere iş vererek gerekse muhtaç durumda olanlara yardım ederek 
Havet ve çevre köylerde yaşayan insanların sempatisini kazanmışlar; bu arada, 
Havet Köyü’nün Osmanlı sınırına çok yakın olmasının sağladığı avantajla yakın 
Osmanlı köyleriyle akrabalık ilişkileri kurup ticaret yaparak, güçlerini arttırmış-
lardır. 

Bu arada, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin Ermeni nüfusa 
uyguladığı tehcirden kaçıp Rusya sınırları içine sığınan Ermeni gruplarla bölge-
deki bazı Müslüman gruplar arasında çatışmalar yaşanmaya başlamıştır. O dö-
nemde Mollalar Ailesi’nin büyüğü konumunda olan Mustafa Sadıkoğlu’nun 
(Tapanayak Mustafa), bölgede sahip olduğu etkiyi kullanarak, Rus ordusuna 

                                                 
4 Safiye Hanım’dan olan büyük çocuklarından Tapanayak Mustafa’dan torunu olan Battal 
Gökdağ doğum tarihini 1306 (1888-1889) olarak verdiğine göre, Molla Sadık’ın bu 
tarihlerden önce Ahıska’ya yerleştiği açıktır. 
5 Gökdağ Ailesi Şeceresi, Hazırlayan Muhsin Gökdağ, Ankara, 2012. 
6 Gökdağ Ailesi Şeceresi, Hazırlayan Muhsin Gökdağ, Ankara, 2012. 
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alınmadığı, eli silah tutan Müslümanlardan oluşturduğu çeteyle Ermenilerle 
çatışmalara girdiği bilinmektedir. Oğlu Battal Gökdağ o günleri şöyle anlatmak-
tadır:   

Babam harptedir, Ermeni işte Arapça 334’ün harbi. Babam çete reisiydi 
onun adeti ordu başıbozuk, nerdedi? O ordu ayakta. Haram ola bir gün 
mevziye girmedi.  Bu öle kalır başıbozuk arkadan bozulur, farz edelim 
burdan baraj kadar, bu Ermeninin içinde kalır. Elini çantaya atır ki oho 
çantada mermi yoktu. Diyer gidem arkadaşlardan mermi alam. Meğerse 
Ermeni başıbozuğun karşısında dolu bi şeye daşır çıngıla (taşlık alan) 
etirepinin(?) kuşburnu sarı, (bu yüzden) görünmür, bakır ki çıngılda bir 
bölük adam var….Vallah deyir bu bizim askerdi, gidem mermi alam 
ele(öyle) yaklaşanda yaylım Babamın üstüne...  

Giri tutacak geçecek yanına. O zaman mevziye düşür, bu dirseğiyle dizi-
nin üstünde. 3 mermisi var.  Bu 3 mermiyi atır, artık onların yaylımın se-
sinden bunun mermisi var mı yok mu bilmir. (Bir yandan) hemi geri sü-
rünür hemi makaniznayı kurcalir. O zaman gazi oldu. Gaziliği o zaman 
kazandı. Burdan kurguşun [kurşun] deydi, buradan hançalını (hançeresi-
ni) ipini kırdı hançal yetil(?) kaldı. Kurşuba yıkılmış ahan geri çekilende. 
Bu kurguşun öle eylemiş turşubanın eteğini nasıl bir taşın üstüne koyar? 7 

Kafkasya’da Osmanlı Ordusu ile Rus Ordusu arasındaki savaş bir yandan, 
Ermeni ve Müslüman çeteler arasındaki çatışmalar bir yandan sürerken, 1917 
Şubat Devrimi’nin ardından Rus orduları cepheleri boşaltınca bölgedeki Müs-
lüman gruplarda yaşanan tedirginliği ise şöyle aktarmaktadır:  

Ne zaman Nikalay tahttan düştü ordu bozuldu. Erzincan hudutunda… 
Bunlar Erzurum halkına dedi ki Urus 'bak biz gideceğiz gelin sizi 
silahlandırak. Biz gideceğiz Ermeni sizi kıracak, yazıksınız.’ Bunlar kor-
kuyor, Erzurum halkı ‘vay bizden söz alır ki silah alıp sizi kıracağız ya da 
herp (harp) yapacağız’. Korkularından derler ‘yok, bize silahın lüzumu 
yoktur.’ Nikalay çekildi, ordusu çekildi.. .Bunlar yine silah almiyir. Gözü-
ne döndüğüm Ermeni artık bildiğini yaptı. Erzurum halkına, tamam İs-
lam halkına.8 

O dönemde yaşanan başka bir hadisede ise Battal Mustafaoğlu (Gökdağ), 
Malakanların nasıl Türk sınırı içinde kaldığını ve bu sefer Türklerin Malakanlara 
yaptığı zulümlerden birine örnek veriyor. Şahit olduğu olayda basit bir şekilde 
alkol almayla başlayan gece, 6 Türk'ün ölümüyle sonuçlanmıştır.  

O zaman oldu ki Bolşevik bizim Ahırkelek (Ahılkelek) kazasına rahmetli 
Gazi’nin ordusuda Ahırkelek kazasına. Bunlar biriktiler Ahırkelek'te sene 
336. Gazi istedi Tiflis boğazından o da istedi Erzincan boğazından… Bu 
da dedi ki Demirkapı’dan bu yanı Türk’ün arazisidir benim dedemin ba-
bamın toprağıdır. Bunlar orda anlaştılar. Ahırkelek’te anlaştılar… Şimdiki 

                                                 
7 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağ, Tatvan, 5 Nisan 
1985. Kişisel arşivini bize açan Sn. Hüseyin Gökdağ’a teşekkürler.  
8 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 1975. 
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hudut üzerine anlaştılar, Türk geri çekildi. O zaman Malakanlar kaldı 
Türk’ün içinde. Nikalay zamanından sonra ora Türk’ün eline geçti 
Malakanlar da Türk’ün eline geçti. Ey Türk’ün Allah kessin merhametini; 
onların namusuna tecavüz ettiler, malını yediler, bilmem ne, 
Malakanların. Bunlar toplandı, bir istişare yaptılar ki, “biz durmıyoruk, 
gideceğiz Urus’a.” Malakanlar sabır edemedi elbir oldular ki biz “Urus'a 
gideceğiz” dediler. Bunların vesikası, diğer şeyleriylen, Türk bunlara “gi-
demezsiniz” de diyemedi. Öyle bir bağlantı yaptılar ki Bolşeviklen Gazi, 
Türk’ü isteyen Türk'e Urus’u isteyen Urus'a. Serbest. O zaman bunlar 
(…) koştu, geldiler hududa. Geldiler ama bizim toprakta. Bunlar geldiler, 
müracaat ettiler Urus’a ki “biz geldik, bizi alın” diye. Urus dedi ki “biz 
Moskova’ya bildirmemiş, sizi içeri alamazık. Moskova’ya yaza kordan 
emir gelsin, ne emir gelirse göre size muamele yaparık.” Bunlar mecbur 
oldu hudutun ağzında; bir gün Türk’ün toprağında, aha bu Garosların (?) 
arazisinde, bunların tarlalarda… Orda çadırlarını kurdular orda kaldılar. 
Urusda yazdı Moskova’ya. Moskova’dan cevap gelene kadar bizim 
zurzunanın mamurları, jandarma yüzbaşısı, (…) müdürü, kaymakam, 
nahiya müdürü (…) bir jandarma, bir de nahiyadan (…) bu (…) altı bü-
yük memur bir de jandarma, yüzbaşının muhafizidir, sarhoş, kafa dolu, 
rakı dolu geldi indiler Malakan’ın çadırların içine… Bunlar dayandılar, “il-
la bize kız vereceksiniz. Malakanlar her ne kadar, rica minnet “yapmayın, 
biz bu namus yüzünden var devletimizi (…) dede. Babamızın evini (…) 
yapmayın bu hakareti bize”. “Yok!” Bunlar mecbur oldu dediler “bize 
müsaade edin bir istişare yapak.” Bunlar geldi toplandılar, “bunlar zaten 
sarhoş. Türklerin kafa zaten sarhoş bunlar dediler biz bunları tutak 
parlıyak verek Urus’a” Bunları tuttular yedisini de bağladılar verdiler Urus 
hükümetinin eline, getirdiler bizim toprağımıza, bizim kendi tarlamızın 
başına…  

Bunları toplayıklar, kazak, iki üç tane suvarı, Ermeniler, milis yazılıp o 
zaman, Ermeni’nin o acılı zamanı. Aşağıda (…) varıdı. Nahiya müdürüyle 
aram iyidi. [Kardaşım Hacı’yı goyuna gönderdiydim, ben firarım]. Çolak 
Memo varidi, nahiye müdürü, kardeşimi tanıdı, “ula sen burda ne idirsen 
cehennem ol git”.  Bunu kovaladıktan sonra bunların beşini orda 
öldiriyorlar. Nahiya müdürü kaçıyir, çok kaçıyir… [Rus] bu dinsiz eyle bir 
kılıç sallamıştı ki, o da orda öldü.9 

1917 ihtilalinin getirdiği self determinasyon hakkından yararlanan Ahıska 
Türkleri, Nisan 1918’de Osmanlı’ya katılma kararı alırlar; bu karar 4 Haziran 
1918’de yapılan Batum Antlaşması’nda Gürcistan tarafından kabul edilirse de 
bölge Mondros Ateşkes Antlaşması ve bunu takip eden gelişmeler neticesinde 
16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması’yla Sovyet Gürcistan’ına bırakılır.10 

                                                 
9 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 1975. 
10 Mete Alım, Serkan Doğanay ve Oğuz Şimşek, “Ülkemize Yönelik Göçlere Bir Örnek: 
Ahıska Türkleri”,  Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 11, Sayı 15 (2006): 303-322. 
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Aile fertleri sadece ticaret yapmalarına ve devlet makamlarına dileklerini an-
latmalarına yetecek kadar Rusça konuşabiliyorlardı; ayrıca aralarında Rusça ya da 
Osmanlıca okuma-yazma bilen biri de olmadığından, gelişmeleri söylentilerden 
ve okuma-yazma bilenlere okuttukları gazetelerden öğrenmekteydiler. Siyasi 
gelişmeleri değerlendirecek birikimleri olmadığından, dönemin siyasal oluşumla-
rından hiçbiriyle herhangi bir düzeyde ilişki kurmamışlardı. Bununla birlikte, 
bölgede yaşanan dinsel/etnik çatışmalardan ve devletin baskılarından etkilen-
mekteydiler. Bütün etnik temizlik hareketlerinde olduğu gibi, Ahıska Bölge-
si’nde de farklı yöntemlerle servet el değiştiriyordu.  

1921 başlarında Gürcistan ve Acara’nın Bolşevik yönetimine girmesinin ar-
dından, ailenin yaşadığı bölgedeki Müslüman–Türk köylüler, devletin yoğun 
baskısına maruz kalmaya başladılar. Ayrıca bölgede farklı etnik gruplar arasında 
çatışmalar meydana gelmekteydi ve bu gerilim ailenin yaşadığı bölgede de hisse-
dilmekteydi. Battal Gökdağ anlatısında Göyye bölgesinden göç eden başka bir 
ailenin başından geçenleri şöyle ifade etmiştir:  

…Emin ol bunun heç birinin birşeyi yokudu. Ne gettilerse araba dana 
öküz goyun Daragaçayır’da [Tarakaçayır] oldu. [Sözü geçen ailenin malla-
rının çalınmasından bahsedilmektedir]. 

- Elbey dayı, bu Elbey dayı gilin he. Onlar nerden geçti geldiler? 

- La köy tamam kağıt ilen, (?) ilen geldiler. 

 
 

Soldan sağa, ayaktakiler: Hasan Gökdağ, Hüseyin Gökdağ, Teymur Andiç, Nuri Baydar, 
Bahtiyar (Bahtiyar Dayı; soyadı bilinmiyor), Meyti Gökdağ, Battal Gökdağ. Oturan: Ömer 

Gökdağ. Çocuk: Murat Gökdağ 
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- Hangi köylü direm? 

- Göyün, Göyün, Göyün [Göyye]. (…) Evi, arsası sattı, soyuldu Erme-
ni’ye Gürcü’ye öyle geldi.11 

Bu gelişmeler karşılıklı olarak birbirini etkiliyor, göç taşınır-taşınmaz malların 
düşük bedellerle elden çıkarılmasına neden olduğu gibi, çeşitli el koyma olayları 
da göçü hızlandırıyordu. Ahıska Bölgesi’ndeki Müslüman-Türk nüfusta Osmanlı 
sınırlarının ötesine kaçışlar gittikçe artmaktaydı. Bu durum bölgenin Bolşevikle-
rin denetimine geçmesinden sonra da devam etmiş; Bolşevikler, köylerden bazı 
erkekleri bekçi olarak görevlendirerek köylerdeki hareketleri izlemeye başlamıştı. 

1925 yılında, ailenin enişteleri Şenlik Alioğlu (Akçay) ve halaoğulları Balabey 
Şamiloğlu, bölgedeki idarecilerin de yönlendirmeleri ve ailenin mal varlığının bir 
kısmını ele geçirmek amacıyla, Gökdağ ailesinden Teymur Ahmetoğlu 
(Andiç)’nu henüz kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ajanlık, sınırda 
uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı yapmakla suçladı.  

Üstüme olmaz şeyi benim onlar üflediler. “Teymur kaçak gönderdi, 
Teymur makinalı gönderdi, Teymur gazete gönderdi, Türkiye’den kaçak 
getirdi sattı.” Onların başı batsın.12 

Teymur Ahmetoğlu (Andiç) ile birlikte aynı evde yaşayan amcasının oğlu 
Battal Mustafaoğlu (Gökdağ) da gözaltına alındı. Yapılan suçlamalar neticesinde 
yürütülen soruşturmada; Teymur Ahmetoğlu (Andiç)’nun akrabalarının yaşadığı 
Türk köylerine yaptığı ziyaretler ve beraberinde getirdiği eşyaları hasar görmesin 
diye sardığı Türkçe gazeteler suç delili sayıldı. Teymur Ahmetoğlu (Andiç) ile 
Battal Mustafaoğlu (Gökdağ), şikâyetçi olan iki akrabalarıyla birlikte mahkemeye 
çıkarılmak üzere Tiflis’e, daha sonra Tiflis’teki “Narin Qala” (Narikala) isimli 
hapishaneye götürüldüler. Narinkala Hapishanesi’nden önce, dağların eteklerine 
oyulmuş hapishane hücrelerine kapatılmışlardı. (Narin Qalanın hücreleri mağa-
ralardan oluşmaktaydı. Ayrı bir hapishane yok) NEP Dönemi’nin bitişi ve koo-
peratif uygulamalarının başladığı, ağır hapishane koşullarının ve sık idamların 
yaşandığı bu dönemi Battal Mustafaoğlu (Gökdağ) ve Teymur Ahmedoğlu 
(Andiç) şöyle anlatıyor:  

Attılar bana kanca. Bir gün kapattılar, iki gün bıraktılar. İki gün kapattı-
lar… Neticede yakalandım, sürdüler beni Tiflis’e. Malkoyun (?) gittik. Za-
ten Allah’a ayandım. Ne ki... Makine takımı vardı, yani biçim, petek, ekin, 
tikiş, ne varsa bu makületi hep aldılar elimizden. Elimden aldılar. E zaten 
malkoynum, bu sefer beni sürdüler Tiflis’e.  Sürdüler Tiflis’e, Tiflis’te 
Kocur (?) Dağı’nın dibi oyuktu hepisi hücre mapushanadı. Beni sürdüler, 
attılar oraya. Daha hele günüm de belli olmuyup, gece de. Altı adam, beş 
adam, on adama kadar, gün yüzü bize yoktu. Teneffüse koyurlar sabaha 
bir buçuk- iki saat kala. Arkadaşlar yazirler, işte Birinci Gamız(?)’dan bir 
adam, Beşinci Gamız’dan bir adam, filan gamızdan…. İşte gamızların 

                                                 
11 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 1975. 
12 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 4 
Kasım 1979. 
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numaraları bellidi. Saat 12’den sonra kurguşuna. Bizi teneffüse koyurlar, 
arkadaşlar hanenin duvarına yazıyorlardı tuğlaylan, o arkadaşları, ölüme 
giden arkadaşları, ölüme gidenin arkadaşları. Bu hesapla bugün mü 
vuruluruk, sabah mı vuruluruk. Netice öldürmeyen Allah, hele sağlam, 
öldürmedi. 

Gettik Tiflis’e. Tiflis’ten çıkarttılar Narin Qala’ya [Narinkala], Narin 
Qala’nın ocağı sönsün. Evvel ismi Narin Qala idi, şimdi Meytik (?) koy-
dular. He he Meytik, Meytik kalası var o kaçakların zamanında, öyle ku-
ruda durur orda. O şeyini de Gobareski(?) koydular. Dört bin mahkum 
bir binada, dört bin. Bende de fıtık var, bir gece beni seslediler. Bir de bir 
arkadaşım var, onda da bel ağrısı var. “Zabirhayleş!” (Leşinizi toplayın). 
O ölüme gidenin leş (zati eşyalar)meş yok. Öyle sade özünü alirler. Yani 
kabı kacağı bilmem neyi. Sabaha bir epey var, grup yakındı geldiler “Mus-
tafa oğlu Battal, Refet oğlu Ahlet, zabirhayleş”, yani leşinizi toplayın. 
“Leşinizi toplayın” diyende Ahlet başladı ağlamağa. “Battal can” dedi, 
“gelen doktorun viziteye yazanların işte bilmem sancım var bilmem ne-
yim var”. Bir astariste(?) var, Allah için o da deyir ki menlen ona, o 
Ahlet’e, bele bele bunlar hastadır, yemek de yemir, çay da içmir, bu 
adamlar hastadır. Bu astariste muhtardi, Kamir (?) Muhtari. Bu sorulan. 
Adam öldürme mi var bilmem ne mi var ondan sorulacak. Bu ki başladı 
ağlamağa, bizim astrarisa dedi ki “korkmayın” dedi “muhakkak sizi dedi 
hastahanaya götürürler, hem eğer sizi vurmaya götürseydiler leşinizi al-
mazdılar, o ki zabirhayleş dediler, sizi öldürmeyecekler.” Bizi götürdüler 
yukarı, ifademizi aldılar. Sabah da yakındı. Bir ayı yavrusu bağlayıp (…) 
öyle, ha bire vurup bağırır. İfademizi aldılar, “nerelisen, kimin oğlu” filan. 
Dedik, künyemizi söyledik. Zırhlı pikap var etrefi zırhlı şeyi yok, arkadan 
kapı var, arkadan, ordan koyarlar nereye götürdüklerini görmiyeceksen. 
Ama o adam bilmeyir Tiflis’in hiçbir şeyini. Bizi aldılar gidirler camile 
(Camili’ye ?) doğru. Şeytanpazarı var, Şeytanpazarı’na gidende benim gö-
züme ilişti. Dedim “ula Ahlet bizi götürürler” dedim “Gobareski’ye, 
hastahanaya”.  Neyse bizi götürdüler hastahanaya, bu Ahlet bikaç gün 
kaldı bunu bıraktılar ben kaldım orda, fıtıktan ameliyat oldum. Sekiz ay 
yattım o hasta üzerine, sekiz ay sonra gittik Gobareski’ye, şey Meytiğa, 
arkadaşlar da orda. Teymurdu, Balabeydi, Şenlikti. Men de gittim oraya. 
(…) kaldık.13 

Gece yarısı beni bodrumdan üst kata ifadeye çıkardılar. Rus bir polis ve 
Ermeni bir tercüman var ayakta, masa dolusu evrak var önünde. Bana 
“Şenlik Alioğlu’nu tanır mısın?” dedi. “Evet” dedim “tanırım.” Dedi 
“neyindir?” Dedim “eniştemdir.” “Birbirinize borcunuz, düşmanlığınız 
var mıdır?” Dedim “yoktur.” Dedi “Balabey’i tanır mısın?” Dedim “tanı-
rım.” “Düşmanlığınız var mıdır?” “Yok” dedim, “hiçbir şey yoktur.” O 

                                                 
13 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 5 
Nisan 1985. 
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sırada benim Battal’dan haberim yok, o hastane yatıyor, beni bodrumda 
tutuyorlar, hiçbir şeyden haberim yok. “Teymur Ahmetoğlu” dedi, “sen” 
dedi (…) tanıyor musun?” Dedim “tanırım getirir bir şeyler, bizim köy-
lerde satar.” Meğer o da mapusta haberim yok. Dedi “o iki tane Gürcü 
kaçağı getirdi, sen onları Türkiye’de kimin yanına gönderdin?” Dedim 
“öyle bir şey yok.” Dedi “Hasan Emrastanoğlu ile göndermişsin.” Dedim 
“yalan.” Dedi “sen Türkiye’ye makinalı göndermişsin.” Dedim “ben 
makinalı ne olduğunu bilmem.” Dedi “oradan da sen eroin getirip Rus-
ya’da satmışsın.” Dedim “ben öyle şeyler bilmiyorum, söylenen ifadeler-
den haberim yok.” Ayakta iki polis daha var.  Şenlik’i getirdiler. Şenlik 
geldi oturdu. Dedi “bunu tanıyor musun?” dedim “eniştem.”Balabey’i ge-
tirdiler sonra. Dedi “Şenlik Alioğlu konuştuğun ifadeleri doğru söyleye-
cek misin?” Dedi “evet.” Bu Teymur Ahmetoğlu, Hasan Emrastanoğlu 
ile iki Gürcü kaçağını Türkiye’ye gönderdi, bilir misin?” Dedi “bilirim.” 
“Gördün mü?” dedi, dedi “gördüm.” “Eroin getirdi filan yerde sattı bunu 
biliyor musun?” dedi “biliyorum.” “Teymur pasaport çıkarttı Türkiye’ye 
gidip dedi bu komünist hükümet bizi böyle yapacak söyle yapacak dedi 
biliyor musun?” dedi “biliyorum.”  

Ben söz isterim bana bırakmıyor. Dedi “Teymur gazete gönderdi Hasan 
Emrastanoğlu ile, bunu biliyor musun?” dedi “biliyorum.” Dedi 
“Şahvelet Mehmetoğlu ile makinalı gönderdi biliyor musun?” dedi “bili-
yorum.” Katiyen bana söz vermiyor. Ben söz istedim. “İki söz de ben 
konuşayım” dedim ama konuşturmuyor. Şenlik’in ifadesini bitirdi. 
“Balabey” dedi “bu Şenlik’in konuştukları doğru mudur, sen de biliyor 
musun?” dedi “biliyorum.” Sonra bana söz verdi. Ayağa kalktım. Dedim 
“bunlara ayrı ayrı sor eroin ne demektir ot mudur taş mıdır su mudur ne-
dir?” Dedi “Şenlik bu Teymur Ahmetoğlu eroin getirdi eroin nedir, neyin 
içindedir?” Dedi “çuvallar doluydu ben bilmem başka.”  Ben soruyorum 
“eroin ot mu taş mı diyor çuval, belki ot vardı taş vardı tezek vardı çu-
valda sen ne bildin eroin olduğunu?” Dedim “Şenlik’e sor, iki Gürcü ka-
çağını gönderdim ben Türkiye’ye, o zaman hangi aydı, yaz mıydı kış mıy-
dı? Bu adamlar kaç yaşındaydı, elbiseleri neydi?”Balabey söz istedi. De-
dim “bu Balabey kalkacak buradan.” Hemen Balabey’i başka yere götür-
düler. Bu başladı “filan ayda, başında filan şapka ayağında filan.” Dedim 
“ben makinalı göndermişim makinalı demek ne demektir? Ben görmemi-
şim” dedim “Şenlik’e sor makinalı nasıldır?” “Böyle uzun bir şeydir, falan 
filan” yalan! Hepsi yalan! Dedim “Balabey’e sor aynılarını.”Balabey geldi. 
Dedi “Gürcüler şöyle böyle”, tutmadı birbirini. Balabey dedi “eroin san-
dıktaydı.” Şenlik “çuvallar doluydu” dedi. Hepsi yalan! En sonunda de-
dim ki “bunların sözüne göre ben atmış kere Türkiye’ye gitmişim atmış 
kere gelmişim. Türkiye’den almışım satmışım. O yolda yüz elli asker var, 
yirmi köpek var; bu nasıl oldu da hükümetin yüz elli askerinin haberi ol-
madı da bu sabah çalışıp akşam yatan adam hepsini gördü?” Dedim 
“madem ben bu kötülüğü bu hükümete yapıyorum bunlar niye gidip bir 
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yere söylemediler, bir yazı yazdırmadılar Teymur bu işleri yapar diye?” 
Sordu onlara “niye şikayet etmediniz?” Dediler “korkumuzdan diyemedik 
bu öyle bir adamdır.” Dedim “bunlara bir sor, ben bir adam bu hükümet 
milyarlar milyonlar nasıl benden korkarlar da bu hükümetten korkmaz-
lar?” Dedim “yalan hepsi yalan.” Sonra bizi çıkarttılar dışarı indirdiler yi-
ne bodruma.14 

Tiflis’te yürütülen mahkemede uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçları düşürü-
lür; ancak Türkiye topraklarına yapılan ziyaretler ajanlık sayılarak Teymur 
Ahmetoğlu (Andiç) ölüme mahkûm edilir. Teymur Andiç ve Battal Gökdağ’ın 
anlattıklarına göre ölüm cezası, böyle bir yasal düzenlememe olmamasına rağ-
men, cezaya çarptırılan kişinin kendi mezarını kazması ve mezarın önünde ku-
ruşuna dizilmesi şeklinde infaz edilmektir. Teymur Ahmetoğlu (Andiç), tam üç 
kez elleriyle kendi mezarını kazar, üçünde de kurşuna dizilmeden kazdığı mezar 
yine kendisine doldurtulup hücresine geri götürülür. Bir süre sonra aynı hapis-
hanedeki mahkûmlardan Ermeni bir avukatla tanışan Teymur Ahmetoğlu başı-
na gelenleri ayrıntılarıyla anlatır. Tanıştığı bu avukatın, anlattıklarına dayanarak 
yazdığı, bütün suçlamaların iftira olduğuna dair dilekçesi mahkeme tarafından 
değerlendirilir ve Teymur Andiç ile Battal Gökdağ’ın cezaları üç yıl sürgüne 
çevrilir. Aynı mahkeme, ihbarcılar Şenlik Alioğlu (Akçay) ve Balabey Şamiloğlu 
da aynı cezaya çarptırır15.  

Daha ne kadar ne olduğunu bize demediler. Bir gün bize dediler ki 
Zabirhaleş. Kalktık leşimizi aldık geldik bizi Bresenni(?), Urusça 
misafirhana var, bizi Bresenniye aldılar. Şeye almadılar, odalara 
mapushanalara. Orda bir Ermeni var o da avradın öldürüp,  o da sürgün-
dü. Onu da sürecekler ama yaman bi terzidi. Terzilik edir. Men kalktım 
gettim. Gettim yukarı dedi “hele sen şeye git, katip dairesine git, sorarlar 
sana.” O Ermeni dedi. Kalktım gittim oraya dediler, defte açtı, “üç sene 
Sibirya’ya sürgün”. İki-üç gün kaldık, birçok adamlan, kırk-elli adamlan 
sürgün olaceyik. Öye [Köye] yazdık. Öyden anam geldi, İzzet geldi ba-
cım, Lala geldi, Balabey’in avradı, bunların yanında İsmeyil, Lala’nın 
kardaşı Ağadede, irehmetlik bizim Cemal. Şimdi orda kanun onu böyle. 
Devriye etreftedi. Evvel bunları görende bu Karabağ Ermenisi, o dedi ki, 
o pencere dışariyedi, terzidi, geldi Karabağ dilinen “böyle ere ne 
oturupsunuz?” dedi. “Bir takım oğul uşak gelir herhal bunlar sizindi.” 
Men kalktım acele pencerenin önüne, gedim ki İzzetti, anamdı, Laladı. 
Kör İsmeyildi, Ağadededi, Cemaldı. Bunlarlan konuşmada saldat (asker) 
bir kurguşun attı. Ben oralı olmadım. Üçüncüde vuracak. Sana işaret edir 
ki konuşma. Bi kurşugun (kurguşun) daha attı, dediler hep orda olanlar 
“üçüncü” dedi “vuracak, sakın”; çekildim geri. İrahmetlik Cemal getti, 
Karan hakemliğini (?) gördü. Çok eyi adamdı. Akşam karanlığında bizi 

                                                 
14 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 1975. 
15 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 1975. 
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görüştürdü. Bizi görüştürdü, e ne olacak cağlığın (?) arasında, ağlamak, 
bilmem ne, ayrıldık. Sabahlan Zabirhayleş, aldı bizi yoklama odasına… 

…Biz bu yoklamada, irahmetlik Cemal gitti Kalan hakemliğini bir daha 
gördü. Hemen bizi karıştırdılar daha orda. Saldat eşyamizi yoklir, teslim 
alacak. Ağlayarak, ayırdılar bizi.16 

1926 yılında, Teymur Ahmetoğlu (Andiç) ve Battal Mustafaoğlu (Gökdağ), 
ihbarcılar Şenlik Alioğlu (Akçay) ve Balabey Şamiloğlu ile birlikte trene bindiri-
lerek Sibirya’nın Novosibirsk kentine sürgüne gönderilirler. Kış mevsiminde 
yaptıkları yolculukları 10 Ekim 1926’dan 20 Mart 1927 tarihine kadar yaklaşık 
beş ay ve Novosibirsk’teki sürgünleri üç yıl sürmüştür. Battal Gökdağ Tiflis 
Hapishanesi’nden Novosibirsk’e olan uzun yolculuğu şöyle anlatıyor: 

Ayırdılar biz geldik. Şimdi, onlar bindi tramvaya, biz piyada. Yolda 
gelirik, böyük istasyona gelirik, tren istasyonuna, trene bineceyik. Şimdi 
öyle ki tramvay istasyonda durur, biz gider tramvayı geçirik. Biz biraz 
(…) tramvay hop gelir bizi geçir. (…) ağlaşa ağlaşa geldik 
Şeytanpazarı’na. Onlar orda Dursunbeygil’in hayrata girdi, biz gittik 
böyük istasyona. Gittik istasyona, gece saat 9’da bineceyik. Varık belki 
yirmi beş-otuz adam varık. Onlar komvoy diğer muhafizler. Bizim 
etrefimizi sardılar nasıl bir koyun (…) Saat 9’da kalktık bindik trene. Öğle 
dönmüştü, Bakü’ye ulaştık.  Bakü’ye gettik, öyle bir yağmur var. On beş 
gün Bakü’de kaldık. Ekimin 10’udu, trene bindik. Tam 10’udu Ekimin. 
Bakü’de kaldık, Ekimin 10’unda trene mindik, Mardın 20’sinde yerimize 
dokunurduk… Bu altı ay içerisinde iki ay mapushanalara girdik, ele bi 
yerlere. Kalanı yolda, vagonda. Ne bir körpü gördük, ne bir tünel gördük, 
ne bir kayalık dağ gördük, ne deniz gördük. Orman, ova. Orman, ova; 
gettik o yere.17 

23 Mart 1927’de Novosibirsk’e yerleştiler; yaşadıkları ilk şaşkınlık soğuktan-
dı. “Martın sonunda tam iki metre kar vardı. Nehirler buz tutmuştu üzerlerin-
den geçtik. Ne soğuktu! Nisan 20’de anca bir metreye indi kar.”18 

Kaldıkları bölgede 12000 hane vardı ve anlattıklarına göre insanlar yokluk 
çekmiyorlardı. Novosibirsk’in bu yeni sakinleri pek çok işte çalıştılar; “toprak işi 
yapardık ve odun doğrardık. Ben arada makine tamir ederdim. Para yoksa yu-
murta alırdık.”19 

Sürgünde kaldıkları üç yıl boyunca zaman zaman kaçmak istedilerse de bu 
mümkün olamadı. “İmkanı yok kaçamazdık. Orada olduğumuza dair karakola 

                                                 
16 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 5 
Nisan 1985. 
17 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 5 
Nisan 1985. 
18 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 1975. 
19 Battal Gökdağ ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 1975. 
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imza atıyorduk. Üçümüz beraber olduğumuz için dayanabildik üç yıl ve para da 
kazandık.”20 

Sürgün boyunca hayatta kalabilmek için durmadan çalışan amca çocukları üç 
yıl sonra, 1930 yılında, cezalarını tamamlayıp köyleri Havet’e geri döndüler. 
Ahıska’da Sovyet yönetiminin 1927 yılına kadar geçen ilk altı yıllık süresi içinde, 
Ahıska Türklerinin ileri gelenleri Sovyet yönetimi tarafından hapishanelere atıl-
mıştı; daha sonra da, özellikle 1930’lu yıllarda başlatılan baskı ve şiddet döne-
minde binlerce aydın ve din adamı “Kemalist ve Pantürkist” suçlamasıyla evle-
rinden alınarak cezaevlerine konuldu ve bu insanlardan bir daha hiç haber alı-
namadı.21 

1925’den sonra, NEP Dönemi sona ermiş ve kooperatif mülkiyetle 1927 yı-
lında halkın tüm mal, para, ziynet eşyası ve hayvanlarına el koyulmuştu. Tarım 
arazileri “kolhoz” sistemi altında kollektifleştirdi ve halk bu arazilerde çalıştırıl-
maya başlandı. Gökdağ Ailesi’nin mal varlığına da bu şekilde el konuldu. Eski-
den zengin bir aile olduklarından, devlet tarafından tüm mal varlıklarına el ko-
nulmasına rağmen, köyde yoksullara dağıtılan süt, ekmek gibi gıda yardımı ürün-
lerinden alamadılar. Ailenin geride kalan üyeleri giderek fakirleştiler ve ancak 
köydeki akrabalarının desteğiyle hayatta kalmayı başardılar. Teymur Ahmetoğlu 
(Andiç) ve Battal Mustafaoğlu (Gökdağ) sürgün cezalarını tamamlayıp köylerine 
döndüklerinde, diğer akrabaları gibi kolhoz işçisi olarak bir zamanlar kendileri-
nin olan topraklarda çalışmaya başladılar ve zamanla daha da fakirleştiler. Sov-
yetler Birliği’nde, 1924-1950 arasında, 4 milyon 200 bin köylünün sürgüne gön-
derildiği söylenmektedir. Bu sürgünler sırasında, ağır yolculuk koşulları, açlık, 
susuzluk ve infazlarla çok sayıda insan yaşamını kaybetmiştir.22 

Teymur Ahmetoğlu ve Battal Mustafaoğlu sürgüne gitmeden önce, 1927 yı-
lına kadar, Ahıska bölgesinde yaşayan Türklerin ileri gelenleri arasında yaygın 
tutuklamalar olmuştu. 1930 yılıyla birlikte başlayan yeni baskı ve şiddet döne-
minde çok sayıda aydın ve din adamı “Kemalist” ve “Pantürkist” olmak suçla-
masıyla evlerinden alınıp götürülmüş ve bunlardan bir daha haber alınamamış-
tı.23 İşte bu ortam içinde, askeri birliklerin geceleri köylerde arama yaptığı, evler-
den rastgele bazı erkekleri toplayıp bilinmeyen bir yere götürdükleri söylentileri 
yayılmaya başladı. Yaşadıkları Sibirya sürgününden sonra, tekrar götürülürlerse 
evlerine canlı dönemeyeceklerini, artık bu topraklarda kalsalar da ailelerine ba-
kamayacaklarını düşünüp, Türkiye’ye kaçmaya karar verdiler. Önce Türkiye’de 

                                                 
20 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 4 
Kasım 1979. 
21 Rehman Seferov ve Ayhan Akış, “Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin 
Yasadıkları Cografyaya Göçlerle Birlikte Genel Bir Bakıs”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi: 
393-410. 
22 Tuğul, SSCB’de Sürgün Edilen Halklar, 26. 
23 Rehman Seferov ve Ayhan Akış, “Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin 
Yasadıkları Cografyaya Göçlerle Birlikte Genel Bir Bakıs”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi: 
393-410. 
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para kazanıp köylerine göndermeyi, şartlar uygun olursa bir süre sonra geride 
kalan aile üyelerini de Türkiye’ye getirmeyi kararlaştırdılar.  

1930 yılında Battal Mustafaoğlu (Gökdağ) ile Teymur Ahmetoğlu (Andiç) bir 
gece sınırdan gizlice Türkiye’ye geçtiler. Bir süre sınıra yakın köylerdeki akraba-
larının yanında kalıp çalışarak para biriktirdiler; daha sonra yol boyunca çalışarak 
Muş’a kadar geldiler. Muş’ta o dönemde yapılmakta olan valilik binasının inşaa-
tında işçi olarak bir süre çalıştılar ve bu sırada Muş Valisi ile tanıştılar. Vali onla-
rın mülteci olduklarını ve Rusya’dan kaçarak geldiğini öğrenince, onlara, Türki-
ye’de evlenmeleri halinde devlet tarafından istedikleri yerde kendilerine toprak 
verileceğini ve yerleşmelerine yardımcı olunacağını bildirdi. Ama onlar zaten 
eşlerini ve çocuklarını Rusya’da bıraktıklarını, eğer toprak sahibi yapılacaklarsa 
Rusya’daki ailelerini de getirip buraya yerleşebileceklerini söylediler. Vali’den 
olumlu yanıt alınca, ailelerini kaçırmak üzere yola koyuldular. Yedi gün süren 
zorlu bir yolculuktan sonra sınırdaki akrabalarının köylerine ulaştılar; bir süre 
dinlenip yiyecek, tüfek ve fişek temin ettikten sonra 1931 yılında sınırdan Rusya 
topraklarına geçip baba evlerinin samanlığına saklandılar.  

Sovyet yöneticileri tarafından köyde olmadıkları tespit edilen Battal 
Mustafaoğlu (Gökdağ) ile Teymur Ahmetoğlu (Andiç)’in köye dönüp dönme-
diklerini askerler ve bekçilerle takip ediliyor; ancak nerede oldukları öğrenilemi-
yordu. Battal Mustafaoğlu ile Teymur Ahmetoğlu’nun bir gün ailelerinin yanına 
döneceğinden emin olan bekçiler evleri sürekli gözetim altında tutuyor, ayrıca 
artan kaçış olaylarını engellemek ve herkesin evde olduğundan emin olmak için 
de geceleri evleri damlarındaki bacalardan bakarak kontrol ediyorlardı. 

Battal Mustafaoğlu ile Teymur Ahmetoğlu’nun geri dönüp samanlıkta sak-
landıkları gece, komşu köyde bir düğün olduğu ve ailenin bazı kadınlarının dü-
ğüne gittiği aktarılmaktadır. Bazıları da o gün doğum yapmış olan Battal 
Mustafaoğlu’nun küçük kardeşi Mehti Mustafaoğlu’nun eşi Navat’ın yanındadır-
lar. Navat’ın yeni doğum yapması nedeniyle bekçilere ricacı olan aile o gece 
bacadan evin içinin gözlenmesini engellemeyi başarmıştı. Battal Mustafaoğlu ile 
Teymur Ahmetoğlu gece karanlığından da faydalanarak gizlice evlerine geçip 
bütün aileyi topladılar. Bu annelerini son görüşleriydi. Eşyaları toplayacak vakit-
leri dahi olmadan, zifiri karanlıkta ve yağmur altında, yanlarına biraz yiyecek ve 
su alıp, evlerini olduğu gibi geride bırakarak kaçmaya başladılar. Teymur 
Ahmetoğlu aileyi ve çocukları, Battal Mustafaoğlu hayvanları ve ailenin birkaç 
üyesini yanına aldı ve sınırı geçince buluşmak üzere sözleşip ikiye ayrıldılar. 

Hudut yakındır. Dedim siz oturun, ben hele bir deredir, derenin bi tarafı 
Türk’tür, bir tarafı Urus’tur. Dedim “hele ben bir dereyi yokluyum.” 
Tufengi aldım, indim dereye, baktım şöyle hava da açıldı. Bir de baktım, 
alttan yukarı baktım böyle özüt ağaçları var. Bu kalınlıkta. O tarafına 
Türkiye yazılı, bu tarafına Urusya. Hudut ağaçları. Neyse baktım ki ağaç 
gördüm ben hele sandım bir saldattır. İyice tırmaşa tırmaşa çıktım baktım 
ki ağaç. Neyse geri döndüm geldim. Dedim “kalkın.” Kalktık neyse, indik 
dereye. Dereyi çıktık. Dedim “gözümüz aydın olsun, Allah’a şükür kur-
tulduk.” Kurtulduk dedim ama, içerime doğdu, bir (...) Uşağı geçirdim, ne 
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Battal var, ne Haşim var, ne de 
Hacı var. Sonra ben bunları ne 
yapayim, bunlar tutulduysa benim 
halim ne olacak, bu uşak ne ola-
cak. Hay bastık, baktım olmaya-
cak…  

Hay bastık, sabaha bir buçuk saat, 
bir saat vardır. Karışladık Mehmet 
Ağa’nın kapısını. Pencereye geldi, 
“Uşak kimsin?” Dedim “benim.” 
Dedi “kimsin sen?” Dedim “ben 
Teymur.” “Ee sen ne edirsen bu-
ralarda?” Dedim “ağa kapıyı aç, bu 
uşağı getirmişem.” Pencereden in-
di baktım ki bağırıyi içerdeki 
Gözel hanıma; “ay Gözel, ay 
Gözel, kalkın Teymur uşağını ge-
tirdi. O uşakta bir tezek, koyun te-
zeği var... Çamurdan bir adam, 
hepsi! Çamurdan; kimisinin aya-
ğından lastik düşer yolda kaybolur. 
Kimisinin ayağı yalın. Allah dü-
şürmesin.24 

Ailenin Teymur Ahmetoğlu ile birlikte sınırı geçen kısmı o gece Kenarbel’de 
Mehmet Ağa’nın evinde misafir olur; Mehmet Ağa’nın evine vardıklarında 
Navat Gökdağ’ın sınırı geçerken ağlamaması için göğsüne bastırdığı yeni doğ-
muş bebeği boğularak ölmüştür. “Navat kucağında bebeği öldürür, boğur. Basıp 
döşüne, sesi çıkmasın diye. Kırk sekiz saatlik bir bebek...”25 Köydeki ilk işleri 
bebeği toprağa vermek olur. Battal Mustafaoğlu ile birlikte gelecek olanları bek-
lemeye koyulurlar. Geldikleri köyde sınır görevlisi askeri birlik olduğu için 
Teymur Ahmetoğlu sınırı geçemeyenler için askerlerden yardım istemeye gider. 

O köyde de askerler var. Hudut askerleri. Kalktım gittim, kapıyı vurdum, 
askerlerin kapısını. İçerden biri, “O kim?” Dedim “hemşeri, gel beri” de-
dim, “kapıyı aç.” “O kim?” Dedim “hemşeri” dedim “kapıyı aç ben mül-
teciyim” dedim. “Bir iki adamımız hudutta kaldı” dedim. “Kalkın bir yar-
dımınız olsun.” Hiç der mi? Hemen kapıyı bastı, kilitledi gitti içeri. Ses 
yok.  

Geri geldim sabaha kadar yatmak yok, dolaşırım, dışarı çıkırem, içeri 
girirem. Sabah eldi, gene uyku yok. Dolaşırem, “Yarebbi ben ne belaya 

                                                 
24 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 4 
Kasım 1979. 
25 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 4 
Kasım 1979. 
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MERAY ALGÜL - GÖKDAĞ - KOÇ                                             Gökdağ Ailesi  

87 

 

düştüm? Bunlar ne oldu? Bunlar tutulduysa ne oldu? Ben bu uşağı ne ya-
payım?” [Bir süre sonra] Kenarbel yoluna baktım ki bir atlı geliyor, bak-
tım ki bizim Hacı’nın atı. Hacı’nın atını görünce yüreğim açıldı.26 

Böylece, üç gün sessiz sedasız geçtikten sonra Battal Mustafaoğlu’nun da 
komşu köy Öncül’de olduğunu öğrenirler ve sonunda bir araya gelmeyi başarır-
lar. Mehti ve Havat’ın henüz iki günlükken ölen bebekleri dışında Türkiye gelen 
aile üyeleri şunlardır: Teymur Andiç (ö: 26 Nisan 1986), Battal Gökdağ (ö: 3 
Şubat 1988), Haşim Şengel (ö: 25 Nisan 2001), Hacı Gökdağ (ö:1983), Mehti 
Gökdağ (ö: 30 Aralık 1995), Samet Gökdağ (ö: 11 Aralık 1984), Fatma Andiç 
(ö: 1977), Kızhanım Gökdağ (ö: 24 Haziran 1961), Hava Şengel (ö: 28 Ekim 
1998), Hürü Gökdağ (ö: 1981), Navat Gökdağ (ö: 12 Eylül 1996), Hannene 
Gökdağ (ö:1976), Ayşehanım Gökdağ (ö: 16 Kasım 2005), Sona Şengel (sağ), 
Nenehanım Andiç (ö: 25 Haziran 1976), Kudret Basgün Mama (ö: 5 Mayıs 
1990).27 

Kaçmayı başarmışlardır; ama birkaç tane hayvanları dışında hiçbir şeyleri 
yoktur ve bu şekilde Muş’a gidebilmeleri mümkün olmayacaktır. Ertesi gün 
Kenarbel’de toplanırlar; burada iki gece kaldıktan sonra arabayla Çıldır’a geçer-

ler. Çıldır’daki idarecilerin haberi olmadan, 
gizlice birisini daha yanlarında getirdikleri 
için Teymur Andiç, Mehti Gökdağ, Haşim 
Şengel ve Hacı Gökdağoğlu hudut yüzba-
şısıyla görüşmeye giderler: 

Hudut yüzbaşısının kapısına indi bunlar 
getti. Meyti, Haşim, Hacı o uşağı götürdü-
ler. Ben de bir harman var, o harman da 
otun içine uzanmışam. Başında bir asker 
(...) var. Ayaklarımda çarık, Haşim’le Ha-
cı’dan o uşağın ismini, kaç yaşında olduğu-
nu soruyor. İfade alıyor. Biri der on altı, 
biri der on sekiz. İfade (...). yüzbaşı orda 
bağırıyor. Ama ben harmanın, otun içine 
uzanmışam. İfade veremediler. Baktım 
olmayacak, yüzbaşı bunlara küfrediyi. Biri 
on altı, biri der on sekiz, isimlerini şaşırır-
lar. Baktım olmayacak kalktım, gittim. 
Gittim (...) verdim. Böyle baktı. “Sen 
kim?” dedi. Dedim “ben Teymur.” “Geç 
içeri” dedi. Öyle bir sert ki sorma. “Sen 
nerden geldin” dedi. Dedim “bu uşak (...) 
den gelmiş, ben karşı geldim.” “Bu uşak 

                                                 
24 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 4 
Kasım 1979. 
27 Hüseyin Gökdağ’ın 15 Kasım 2015 tarihli notu. 
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dedi bu gece gelmiş, sen nerden geldin?” Dedim “yüzbaşım” dedim “ben 
getirdim.” “Gel içeri” dedi. “Otur.” Oturdum. Sigara verdi. “Korkma” 
dedi, “müsretih ol.” “Helal olsun” dedi “size.” “Sen mi getirdin?” dedi; 
dedim “ben getirdim”, “hangi huduttan”, dedim “filan huduttan.” “Ne-
reye geldin” dedi, dedim “Mehmet Hoca’nın evine geldim.” “Ordan ne-
reye geldin?” “Kenarbel’e geldim.” “Bizim hudut askerleri rastgelmedi 
mi?” Dedim “hayır.” “O (...) size rastgelip yardım etmedi mi?” Dedim 
“hayır”, “kimse bize rastgelmedi.” Sigara verdi. “Kaç tane çocuk?” (…) 
İsimleri ne yazdırdım. Evrağı verdi. Dedi “al evrağı” dedi “nerden ister-
sen, nereye istersen oraya git” dedi.28 

Birkaç gün Çıldır’da zaman geçirdikten sonra Kars’a gelen aile burada da bir 
kaç gün kalıp, bir şeyler alıp sattıktan sonra, Kars bir iskân mıntıkası olmadığı 
için Kars’a yerleşemedi. Kars’ta bir çavuş Teymur Ahmetoğlu’nu Iğdır üzerin-
den göndermek istediyse de, Teymur Ahmetoğlu Iğdır’daki sıcak havadan ka-
dınlar ve çocukların kötü etkileneceğini belirterek Sarıkamış üzerinden gitmek 
istedi. Ancak çavuş Iğdır üzerinden gitmeleri için zorladı; bu yüzden ertesi gün 
Vali’ye başvurdu.  

Vali zaten beni tanır. Kaç defa girip çıkmışam. Hemen ulaştım, bir selam 
verdim. “Ne var” dedi “oğlum.” Dedim “paşam” dedim, “burda benim 
evrağımı kendi elinizle verdiniz, yüzbaşı” dedim “benim evrağımı kendi 
eliyle verdi. Beni” dedim (...) “Muş’a ben istediğim yoldan gitmek istiyo-
rum” dedim. “Kars’taki” dedim “çavuş beni zor ile İğdir’den göndermek 
ister, ben İğdir’den gitsem” dedim, “benim bu uşağım İğdir’in sıcağında 
hepsi mefolur gider.” “Nasıl olsun” dedi, “yüzbaşıya git” dedi.29 

Yüzbaşıya giden Teymur Ahmetoğlu yüzbaşından bir kez daha hakaret işitip 
Iğdır’dan gitmeye zorlanınca Vali’nin ilgisi devreye girmişti. Köye dönmesinden 
kısa bir süre sonra bir asker köye gelip Teymur Ahmetoğlu’nu çağırarak sonucu 
bildirmişti.  

“Yahu” dedi “ne oldu, sana ne yaptık ki” dedi “gettin bizi rezalet edip” 
(...) dedi. Dedim “sen yaptın” dedim. “Ulan” dedim “sen ne istiyorsun 
benden” dedim, “beni İğdir’e salıp benim (...) İğdir’in sıcağında kırmak 
istiyordun? Senin ne alakan var?” dedim. “Ben evrak (...) sen gönderdin” 
dedim. “Git, git Allah belanızı versin.” Dedim “Allah senin belanı ve-
sin.”30 

Ertesi gün tekrar yola çıkan Mollazadeler Muş’ un Bulanık ilçesine geldiler; 
ilk kışı Ermeniler’e ait emval-i metrukeden bir evde geçirdikten sonra, 1931 
baharında, ilçenin meralık arazisinden devlet tarafından verilen arazide ilk evle-

                                                 
28 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 4 
Kasım 1979. 
29 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 4 
Kasım 1979. 
30 Teymur Andiç ile sözlü tarih çalışması, görüşmeyi yapan Hüseyin Gökdağı, Tatvan, 4 
Kasım 1979. 
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rini inşa ettiler.  Kardeşler ve amca çocukları bu toprakları eşit olarak paylaştılar. 
Paylaşmış olmakla birlikte, ilk yıllarda bu topraklarda hep beraber çalıştılar; er-
kekler çobanlık, kadınlar halı dokumacılığı yapıyor, toprakları da hep beraber 
işliyorlardı. Bir süre sonra, hayvan sahibi olmaya başladılar ve küçük çaplı hay-
vancılık da yapmaya başladılar.  

Yıllar içinde genişleyen ailenin büyük bir kısmı ülkenin değişik yerlerine da-
ğılmış olsa da, bir kısmı hala Muş’un Bulanık ilçesinde yaşamaya ve kendilerine 
büyük dedelerinden miras kalan topraklarda çalışmaya devam ediyorlar. Teymur 
Andiç, ölümünden yedi yıl kadar önce Battal Gökdağ’ın oğlu Hüseyin’e anlattık-
larını bir vasiyetle bitirmektedir: 

Hem şükretmişem, hem Allah’a şükretmişem, Yarabbi. Demin ki konuş-
tuklarımı (...) konuştum. Yani töbe töbe, içerisinde yani bir (...), bir yalan 
bir şey yok. Belki çoklarını unutmuşam. O günleri emmileriniz, babaları-
nız geçirmiş, sizi bugünlere ulaştırmış. Bu Türk bayrağı altına sığınmışız. 
Türk bayrağı altına gelmişssiniz, yolunu açık, diliniz açık, dininiz açık, ko-
lunuz açık. (…) …  

Bizim orda dilimiz de bağlıydı, elimiz de bağlıydı, kolumuz da bağlıydı, yo-
lumuz da bağlıydı. Bu kartan dağları aşıp, bu kartan zulümleri aşıp, sizleri bu-
günlere ulaştırmışız. Siz bundan sonra insan olun, biz sizinle iftihar ederiz...31 
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Öz: Bu makalede, 1878 (?) ile 1931 yılları arasında Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi’nde yaşayan 
Gökdağ ailesinin (Mollalar), Ahıska’daki yaşamı, aile üyelerinden Teymur Andiç (Ahmetoğlu) 
ve Battal Gökdağ (Mustafaoğlu)’ın Tiflis’teki mahkumiyet ve Novosibirsk sürgünleri ile 1931 
yılında Türkiye’ye kaçışları ve Muş’ta yeni bir yurt kurmaları anlatılmaktadır. Çalışmanın 
temel kaynağı Teymur Andiç ve Battal Gökdağ ile 1975-1985 yıllar arasında yapılmış olan 
sözlü tarih çalışması kayıtlarıdır. 

Anahtar sözcükler: Ahıska, Havet, Göynü, Tiflis, Novosibirsk, Kafkasya, Teymur Andiç, 
Battal Gökdağ, Muş, Bolşevik, Rusya, Türkiye 

 

From Exile to Forced Migration: The life of Gökdağ Family in Siberia and Turkey 
(1880(?) - 1935) 

Abstract: This article studies the story of Gökdağ Family (Mollalar). The Gökdağ Family 
lived in Meskheti region of Georgia between 1878 (?) and 1931. Teymur Andiç (Ahmetoğlu) 
and Battal Gökdağ (Mustafaoğlu) were convicted in Tbilisi and exiled to Novosibirsk. In 
1931 they fled to Turkey and started a new life in Muş. The primary source of the study is 
the records of the oral history study carried out between 1975 and 1985 with Teymur Andiç 
ve Battal Gökdağ. 
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