
CUMHURBAŞKANI SAYIN GÜL’E MEKTUP
[Sayın Arif Çelik (Muavin Konsolos/T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu) Vasıtasıyla]

Sayın Cumhurbaşkanım,

Haksız yere ve sadece Türk olduğumuz için üç defa sürülmüş biz Ahıska Türklerine yapılan soy-

kırım sürecinin bir an önce durdurulmasına katkıda bulunmak için ilk fırsatta huzura kabulümüzü arz 

ediyorum. 

Bu ümitle 22 Mayıs günü San-Fransisco’da bu mektubumu size umutla sunuyorum.

Gürcistan,  1999’da AB’ye verdiği sözü tutmuyor, Ahıska Türklerini ata topraklarına geri almıyor. 

Kendi imkânlarıyla Ahıska’ya dönmüş olanlara da her türlü sosyal baskıyı yapıyor. Mevcut kanun biz-

lere hiç bir imkân, hak, yardım ve hatta güvenlik sağlamıyor. AB ise sessiz kalıyor. Buna rağmen Gür-

cistan AB ve NATO’ya üye olmak istiyor. Söz konusu vatana dönüşle ilgili yetersiz kanunu uluslarara-

sı standartlara uygun hâle getirerek isteyen hemşehrilerimizin Ahıska’ya dönmesini sağlayan gerçek 

kanun çıkarılmalı ve uygulanmalıdır. 

Türk dünyasını aldatan Gürcistan 68 senedir Ahıska Türklerinin sürgünlerde çürümesini beklemek-

te, 50.000 Çinliyi ve 150.000 Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşını (Beyaz Burlar) Gürcistan’a ace-

leyle yerleştirmektedir. Bu bizim vatanımıza dönmemize her bakımdan engelleme çabasıdır diye en-

dişedeyiz.

Ermeni nüfusun yoğun olduğu Gürcistan’ın Samtshe-Cavaheti (Ahıska-Ahılkelek) bölgesindeki Er-

menilerin çoğu Rus vatandaşıdır! Bunlar bir gecede herkese Rus pasaportu dağıtıp Abhazıya ve Gü-

ney Osetiya’da oldugu gibi Rusya “Vatandandaşlarımı koruyorum” bahanesiyle türlü oyunlar açabilir-

ler. O yüzden herhangi bir yardım Ermenilerin bölgeyi Gürcistan’dan koparıp Ermenistan’a katma ta-

leplerini gerçekleştirebilir. İşte o zaman Ahıska bizim için bitmiş olur. Buna asla ve kata izin vermeme-

liyiz.
AB yetkilileri, Gürcü devletinin bu oyununu kaydetmekten öte bir yaptırım uygulamıyor. 2011 

Kasım’ında AB gözlemcileri ve Gürcistan yetkilileri ABD’de bizlerle görüştükten sonra, meseleyi çöz-

mek için, hâlâ hiç bir teklif gelmemiş ve bir adım atılmamıştır. Bu sebeple AB ve Gürcistan’ın samimi-

yetten uzak gizli oyunlarından endişemiz artıyor. 

ABD’de Mayıs’ın son haftasında Kongre’de Adam Schiff, Demokrat Nita Loui ve Cumhuriyetçi Kay 

Granger tarafından 2013 yılı dış yardım projelerinin kabul edilmesini istiyorlar.

•	 Ermeni nüfusu çoğunluk olan Gürcistan’ın Samtshe-Djavahet (Ahıska-Ahılkelek) bölgesine para 

yardımını kabul ettirmek ve onaylattırmak istiyorlar.

•	 İşgal altındaki Karabağ’a para yardımını 2 milyon dolardan 5 milyon dolara çıkarmaya çabalıyorlar. 

•	 Obama kabinesinin işgalci Ermenistan’a vereceği yardımı 40 milyondan 32 milyona düşürme yani 

7 milyon dolar azaltma planını boykot etmeyi düşünüyorlar. ABD’nin ABD ve Uluslararası kanunla-

ra aykırı (işgalci güçlere her hangi bir yardımın yasak oldugu halde) böyle davranışları düşündürü-

cüdür; bunu ciddiye alıp gereğini yapmalıyız. 

Diğer taraftan, eski Sovyetler Birliği coğrafyasında bazı cumhuriyetlerde Ahıska Türkleri hâlâ siya-

setin rehinesi ve kurbanı olmaktadırlar. 

Biz ise dağınık haldeyiz ve bir türlü birleşemiyoruz; kendi başımıza bu işi çözemiyoruz. Bizim gibi 

yetim bir milletin sizin hamiyetinize muhtaç olduğunu belirtmek isterim. 

Zatı Devletleri kabul buyurdukları takdirde bu ölüm kalım meselesini bizzat arz etmek istiyoruz. 

Selâm ve saygılarla. Server Mürseloğlu Tedorov

President -Ahıska-Meskhetian Turks Organizatıon Of America
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BİR AHISKALI NAZIM’IN MEZARINA GİDER Mİ?

Geçenlerde DATÜB, Moskova’da bir toplantı düzenlediğini haber vermiş ve programda Nazım 

Hikmet’in mezarını ziyaret de yer almış! 

Madem Ahıska’ya dönüş için çalışıyorsunuz Moskova’da Nazım Hikmet’in mezarında ne işiniz 

var? Nazım Hikmet 1951-63 arasında Moskova’daydı ve vatanlarından sürülmüş Ahıskalılar hakkında 

tek bir kelime bile etmemiş, sürülmüş halkları görmezden gelmiştir. O kendisine ekmek veren Sov-

yet devletinin sadık hizmetçisiydi; bu devletin suçlarını ve cinayetlerini hiçbir şekilde eleştirmemiştir. 

Afrika, Asya ve bilmem hangi cehennemde emperyalizmin esareti altındaki mazlum halklar için 

barış ve özgürlük davasını üstlenen şair, vatandan sürülmüş, yurtsuz bırakılmış ve aşağılanmış olan 

Ahıska ve Kırım Türklerini nedense hiç dikkate almamıştır. 

Bu konuda yaşlı teyzemin anlattıklarını hiç unutmam. Bizimkiler Özbekistan’da sürgün şartlarında 

zorunlu iskân yerlerinde yaşadıkları sırada, 1951’de Sovyet gazetelerinde haber çıkmış: “Ünlü Türk 

şairi Nazım Hikmet kölelik ve esaretten kaçarak dünyanın en özgür ve adil ülkesi yeryüzünün cen-

neti Sovyet devletine sığınmıştır. Emekçi Sovyet halkı özgürlük şairine kucak açmış, devlet onun için 

her türlü imkânlar sağlamıştır. Nazım Hikmet en üst seviyede sanat ve siyaset adamlarıyla bir ara-

ya gelmektedir.”

Teyzem gazeteyi getirip babama göstermiş ve demiş ki, “Artık sürgünden kurtulacağız. Nazım 

Hikmet Stalin’e ricada bulunacak ve Stalin bizim yeniden Ahıska’ya dönmemize izin verecektir.”

O zavallı kadın nereden bilecekti ki Nazım Hikmet, dünyanın en büyük halklar hapishanesi olan 

Sovyet devletini özgürlük ve adalet ülkesi zanneden gafilin biriydi? 

Nazım, 1951’de SSCB’ye sığındığında ülkedeki sürgün yerlerinde zorunlu iskâna tabi tutulanların 

sayısı 2 milyonun üzerindeydi. Milyonlarla Sovyet vatandaşı GULAG kamplarında ‘istirahat’ ediyor-

du! O büyük şair, SSCB’ye geldikten sonra kısa süre içinde nasıl bir cehenneme geldiğini anlamış-

tı; ancak tükürdüğünü yalayamadı. Stalin geberdikten sonra bile Ahıskalıların köylerine dönmelerine 

izin verilmedi! Ama Nazım bu konularla hiç ilgilenmemiş, Sovyet devletinin kendi vatandaşlarına, ay-

rıca Ahıskalılara yaptıklarını göz ardı etmiştir. O halde bizim için bu adamın hatırası niçin aziz olacak-

mış? Dedelerimizi, ninelerimizi,  babalarımızı, annelerimizi derbeder ederek yıllarca sefalete duçar bı-

rakmış Sovyet devletine uşaklık yapan adamı biz neden saygıyla anacakmışız?  

Bütün dünya bir olup onu kutsasa bile Ahıskalılar için Nazım Hikmet sadece katil Stalin, Beria ve 

diğer binlerce şerefsiz cellâdın parti arkadaşıdır, hempasıdır, yoldaşıdır ve suç ortağıdır. Bu durum-

da DATÜB hangi konjonktüre uyarak Moskova’da Ahıskalılar adına onun mezarını ziyaret ediyor? 

Onun yeterince hayranı da, takipçisi de, taklitçisi de vardır. Sizi oraya kim götürdü? Ecdadımızın me-

zarları Ahıska’da metruk ve harapken katillerimize hizmet etmiş şairin mezarını ziyaret edecek kadar 

omurgasız olamayız! 

DATÜB yöneticilerini kınıyorum.

Bu yazıma dergide yer vermenizi rica ederim. Saygılarımla.

Muhibbi AHMEDOV                  

Not: 
DATÜB, Moskova 
programına Bizim Ahıska editörü 
Yunus Zeyrek’i de davet etmiş, Zeyrek bu daveti ve ödülü reddetmiştir.
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