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Başbakan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, dünyada adaleti 
sağlamak için Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı’nın reform ihtiyacı oldu-

ğunu cesaretle söylemesi bizleri çok memnun 
etmiştir. Biz Ahıska Türkleri, uluslararası uzun 
süreli ce kanunlaştırılmış bir soykırıma maruz 
kaldık. 68 yıldır üç defa sürgün gördük. Bi-
rinci sürgün: 1944-45’te 130.000 Türk, Gür-
cistan SSC’den Özbek, Kazak, Kırgız Sovyet 
Cumhuriyetlerine;  ikinci sürgün: 1989-90’da 
100.000 Türk, Özbekistan’dan Rusya ve di-
ğer ülkelere; üçüncü sürgün: 2004-2007’de 
15.000 Türk Rusya-Krasnadar’dan ABD’ye 
mülteci olarak “gönüllü” göç etmeye Rusya 
tarafından mecbur edildik. Siyaset ve ticaret 
rehinesi olarak kurban edildik. Bu sebepledir 
ki biz Ahıska Türkleri, böyle bir reformun zaru-
retini çoktandır hissediyorduk. Sayın Erdoğan 
bizlere tam tercüman oldu. Dünyanın birçok 
yerinde suçsuz günahsız kan ve gözyaşının 
akıtılması hür dünyanın ayıbıdır. Bu haksızlığın 
bir an evvel kaldırılması gerekir.

Son 60 yılda hiçbir suç isnat edilmeden, 
sadece Türklüğümüzü muhafaza etmiş ol-
mamızdan dolayı üç defa sürgüne uğra-
dık. Bunun sorumlusu Rusya, Gürcistan ve 
Özbekistan’dır. Bu ülkeler acaba yaptıkla-
rından dolayı pişman mıdırlar? Gerek kendi 
kanunları, gerekse uluslararası teamül ve yü-
kümlülüklere rağmen, başta vatandaşlık hakkı 
olmak üzere emeklilik dâhil, hiçbir hakkımızı 
tanımıyorlar. Taleplerimizi reddederek devlet 
ciddiyetinden uzaklaşan bu ülkelere hak ve 
hukuk ilkelerini kim hatırlatacak?

Hür dünya, bu uluslararası boyuttaki ka-
nunsuzluğa sadece seyirci kalmaktadır. 

Gürcistan’ın 11 Temmuz 2007 tarihinde 
kabul etmiş olduğu “Geri Dönüş Kanunu” 
bize hiçbir imkân vermiyor. Bu kanun, aslında 
geri dönmemek için hazırlanmış bir kanun gö-
rünümü arz ediyor. Daha çıktığı zaman bu ka-
nunun yanlışlarını ilgili makamlara iletmiştik. 

Şu var ki Gürcistan bu kanunu 
dahi uygulamamak için elinden geleni 
yapmaktadır. Kendi belirlediği takvime göre 
yapılan müracaatlardan henüz göze çarpar 
bir gelişme göremiyoruz. Bu da insanlarımızın 
ümit ve cesaretini kırmaktadır.

Muhtelif ülkelerde yaşayan 500 bin civarın-
daki halkımız, üç kıta ve on ülkeye serpilmiş 
vaziyettedir. Dağınık, sahipsiz, perişan hâlde, 
yeni tehdit ve tehlikeler altında hayat müca-
delesi vermektedir. Maalesef bizim de cahillik, 
benlik, şahsî menfaat gibi beşerî noksanlıkla-
rımız var. Bundan dolayı birlik içinde çalışan 
güçlü bir sivil toplum hareketimiz olmadı. 

Bizim Allah’tan başka sahibimiz yok! Bu 
şartlarda halkımızın büyük bir kısmı kendi 
başının çaresine bakarak yüzünü Türkiye’ye 
dönmüş görünmektedir. Takdir edersiniz ki 
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bu halkın başka çaresi yok. Bir yerden bir 
yere gitmeye gücü yetmeyen diğer bir kısmı 
da yâd memleketlerde yakın bir zamanda 
kaybolup gidecek diye endişe etmekteyiz. 

Bu acı hakikati sizlere arz etmek istiyorum.
Istırap çekmiş insanlardan biri olarak hoş-

görünüze sığınarak artık mazide kalmış bazı 
tarihî dönemeçleri de hatırlatmak isterim. 
Meselâ biz 1828 Savaşı’nda savaş tazminatı 
olarak Rusya’ya bırakılmışız. Tarih bir fırsat 
vermişken 1921-Moskova Antlaşması’nda da 
müzakere konusu bile edilmemişiz. Rusya 
ve Gürcistan arasında kalmışız. Bunları, söz 
konusu antlaşmalara imza atmış olan zevatın 
ifadelerinden öğreniyor ve üzülüyoruz. 
Türkiye’nin bu tarihî talihsizliklerimizi hatırla-
masını ve elimizden tutmasını bekliyoruz. 

Aksi takdirde biz, kim bilir ne zaman ve 
nerede hangi felâketi yaşayacağız…

Siyaset-ticaret ekseninde kararsız kal-
mak, bizim için başka bir talihsizlik olur. Bir 
gün gelir yüce Türk milleti bizim gibi gurbet-
lerde kalmış kardeşlerini kaybedebilir. Bunu 
da tarih affetmez. Yurdumuzu, dost ve akra-
bamızı kaybettik ama şerefi mizi, namusumu-
zu ve vicdanımızı her zaman koruduk. 

“Ermeni soykırımı” bahanesiyle zaman 
zaman önü kesilmeye çalışılan Türkiye, asıl 
soykırımın Ahıska Türklerinin başına geldiği-
ni niçin yüksek sesle dile getirmiyor? Ermeni 
tehciri bir veya birçok suçtan dolayı vuku bul-
muştur. Fakat Ahıska Türklerinin ölüm yolcu-
luğuna çıkarılmasının hiçbir haklı sebebi ve 
suç isnadı dahi yoktur. Niçin bunu dünyaya 
duyurmuyoruz? Aynı hadise başka bir mille-

tin başına gelseydi bizim gibi mi davranırlar-
dı diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. 

Biz Türk hükûmetinden şu hususları 
istirham ediyoruz:
• Hazırlanmakta olan yeni anayasaya şu 

mealde bir madde konulabilir mi: Dünya-
nın neresinde yaşarsa yaşasın kendisini 
Türk sayan insanlar T.C. vatandaşıdır ve 
o şahıs Türkiye’nin garantisi altındadır. 
(Buna benzer bir madde Alman ve İsrail 
anayasalarında mevcuttur.)

• Ahıska Türklerinin yaşadığı eski Sovyet-
ler Birliği ülkeleriyle görüşmeler yapıla-
rak bu halkın güvenliği ve vatandaşlık 
hakları, hukukî bir statüye kavuşturul-
malıdır. 

• Çifte vatandaşlık konusu değerlen-
dirilmelidir. Bunu kabul etmeyen 
ülkelere -meselâ Gürcistan’a- vatandaş-
lığımızı tanıması için baskı yapılmalıdır. 

• Yaşamış olduğumuz üç sürgünün se-
bebini, ilgili ülkeler açıklamazsa bizlerin 
de bulunduğu bir bağımsız uluslararası 
komisyonda görüşülerek dünya kamu-
oyuna açıklanmalıdır. Hayattaki suçlu-
ların yargılanması sağlanmalıdır. Suçlu 
devletler halkımızdan özür dilemeye 
çağrılmalıdır.  

• Türk diplomatik makamları, dağınık ola-
rak yaşayan halkımızın gerçek temsil-
cilerini belirlemeli ve bu temsilcileri bir 
toplantıya çağırarak onları dinlemelidir. 
Böyle geniş kapsamlı toplantı ile bir ve 
güçlü sivil toplum hareketi vücuda ge-
tirilmelidir.
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