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Azerbaycan Türklerinin millî önderi Meh-
met Emin Resulzade’nin  son günlerde okudu-
ğum kitabında dikkatimi çeken bir paragraf var-
dı: “Galile’ye, âh ne edeyim ki bu lânetlenmiş dünya 
dönüyor.’ iddiasını başı üzerinde duran cellâtlardan 
korkmayarak söyleten; Sokrat’a  imkân varken cismanî 
ölümü manevi ölüme tercihle acı ölüm zehrini içir-
ten; Hazreti Hüseyin’e bütün dost ve koruyucularını  
kaybettiği hâlde teslim olmamak cesaretini veren; Ha-
san Sabbah’ın fedailerine dağ başından atılmak öfkesini 
veren; ve nihayet Anadolu harbinin o şanlı kahramanı 
Fethi Bey’e kumandanın emrini birkaç dakika aksat-
tığı için galipken intihar etmek yiğitliğini gösteren 
bir vazife hissyile silâhlanalım.  Bilelim ki, çoktan öl-
dürüldüğü zannedilen milletlerin birer birer dirildi-
ği bu büyük mahşerde ölmek istemeyen milletleri diri 
diri gömmek katiyen mümkün değildir.” (Asrımızın 
Siyavuşu’ndan).

 Tarih sahnesine şöyle bir bakarsak her zaman 
birkaç bilgili şahsiyetin bir araya gelmesiyle baş-
layan mücadeleler, bir anda halkın mücadelesine 
çevrildiğini ve halkın bir araya gelerek büyük bir 
mücadele verdiğini görürüz.  Bir kaç  düşünür ve 
bilgili şahsiyet bir araya gelir; büyük bir düşün-
ce ve ideoloji ortaya çıkarır ve sonra da bütün 
halk bu ideoloji etrafında birleşerek birlikte mü-
cadele verirler.  

Bilindiği gibi Ahıska Türkleri olarak bizler, yıl-
lardır var olmak ve vatana dönmek için mücadele 
ediyoruz. Yetersiz olsa da var olmayı, ayakta kal-
mayı başardık. Bir avuç halk, uçsuz bucaksız coğ-
rafyalara savrulduğu hâlde benliğini kaybetmedi. 
Neredeyse 200 yıllık bir hercümerci bertaraf ede-
rek Türk olarak yeniden tarih sahnesine çıktı. Fa-
kat ne yazık ki vatana dönüş mücadelesinde arzu 
edilen yolu alamadık. 

Kendimize sormamız gereken iki soru var: 
Bizler niçin bugüne kadar millî liderler  çıkara-
madık? Neden hâlâ birlik bütünlük içinde hare-
ket edecek birlikten mahrumuz? Şüphesiz birçok 
sebepler öne sürülebilir. Lâkin şunu iyi bilmemiz 
gerekir ki, eğer bir halk büyük bir lider doğuruyor 
ve ya doğurmuş ise demek ki bu halkın kendisi 
de büyük bir diriliş yolundadır. Yani büyük lideri 
büyük idealleri olan topluluklar çıkarır. Meseleye 
bu pencereden bakılırsa, uyuyan bir topluluğun 
ciddî bir lider çıkaramayacağı anlaşılır. Yani çok 

nadide bir çiçek her topraktan çıkmayacağı gibi, 
millî lider de her topluluktan çıkmaz, demek is-
tiyoruz.

Bizim halkımız çok büyük sıkıntılar çekti, çok 
badireler atlattı. Burası doğru. Ama bu sıkıntıla-
rı sadece birisi ikisi çekmedi, bir halk topyekûn 
çekti. O hâlde dardan kurtulmak için de topyekûn 
mücadele gerekirdi. Başsız turna uçmayacağına 
göre bu toplu mücadeleye de bir baş gerekiyordu. 
İşte millî lider dediğimiz de buydu.

Çare buydu ama hâl başka oldu; herkes kendi 
derdine düştü. Her kes kendi kafasına göre hare-
ket etti. Her kafadan bir fikirle ortak yol buluna-
madı. Bu da bizim halkımızı ümitsizliğe ve netice-
de sonsuz bir uykuya götürdü. Uyuyan bir halkın 
birlik içinde hareket etmesi mümkün olmadığı 
gibi bir lider çıkarması da imkânsızdır.

Bu gidiştir ki bizi daimî bir acı, ıstırap ve feryat 
içinde bırakmaktadır. Bu gidişe son vermenin şart 
olduğu açıktır. Zira bugün dünyada bizim gibi az 
sayılı halklar dünya düzeninde kendilerine bir 
yer edinmişken biz bırakın yer edinmeyi daha bir-
lik olamıyoruz. Bugün dünya düzeni bir rekabet 
üzerine kuruluyken bizler bu rekabetten çok uzak 
belki de haberdar bile değiliz. Belki bizler sürekli 
sürgünler yaşadık ve başka diyarlara göç etmek 
zorunda kaldığımız için bir birimizden ayrı düş-
tük  diyebilirsiniz. Lâkin bizler neden sürgünün 
ikinci anlamını hayata geçirip gittiğimiz yerlerde 
bir çınar olmayı ve dünya düzeninin içinde kendi-
mize yer edinmeyi değil de bu düzenin içinde eri-
yip yok olmayı tercih ediyoruz? Bu halkın mensu-
bu olarak bu soruları kendimize sormanın zamanı 
gelmedi mi? Halkımızın bütün fertleri bu soruları 
artık ciddî bir şekilde kendine sormalıdır. Kafası 
bu sorularla meşgul olmayan birinin değişmesi 
mümkün değildir. Eski kafada yaşamanın sonu 
da eriyip yok olmaktır. 

Bizler bugüne kadar ne yaptık? 
Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının (STK) 

ne derece etkili olduğu malûmdur. Başka toplu-
luklar gibi bizim de birçok derneklerimiz var. Bu 
dernekler, halkımızın kültürel değerlerini tanıt-
ma, yaşatma, geçmişteki belli başlı günleri ha-
tırlatma/anma, darda kalmış hemşehrilerimizin  
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elinden tutma gibi faaliyetleri yapmaları gerekirdi. 
Hatta bugün eski Sovyet ülkelerinden Türkiye’ye 
gelenlere uygulanan ve artık çekilmez bir hâl alan 
kısıtlamalara karşı yasal mücadele de vermeleri 
beklenirdi. 

Manzaraya baktığımızda bunların çoğunun 
yapılmadığı, yapılanların da ya lâyıkıyla yapılma-
dığı ya da çok cılız kaldığı görülmektedir. Halk-
tan kopuk ve çok sınırlı meşguliyetlerle gün ge-
çirdiler. Hatta bazılarının adı, bizi küçük düşüren 
ve tarihî kariyerimize leke süren işlere de karıştı. 
Bazı dernekler, yönetimlerini eş dost, akraba ve 
menfaat birliğine göre oluşturdular. Bu sebepledir 
ki STK alanında yüz akı olabilecek bir karnemiz 
yok. 

Halkımızı içeride ve dışarıda sosyal ve siyasî 
(evet siyasî; zira Ahıska ve Ahıska Türkleri, başlı 
başına siyasî bir meseledir) problemlerinin çözü-
münde STK’lar çok önemli roller oynayabilirdi. 
Bu alanda çaba gösterenler olmuştur. Ama onlar 
da halkı birlik hâlinde arkalarında bulamadıkları 
için yarı yolda kalmışlardır.

Peki ne yapmalıyız? 
Bugün dünyada az sayılı halkaların kendileri-

ni yönettiği birçok farklı yönetim şekilleri mevcut-
tur. Bunları iyi bir şekilde incelemeli ve bize uy-
gun şeklini seçip bize uyarlayarak kendi yönetim 
şeklimizi oluşturabiliriz. Meselâ bir sene önce bazı 
genç arkadaşlarımız  bugüne kadar hiçbir halkın 
genç teşkilâtlarının yapmadığı bir yol ile yönetim-
lerini oluşturdular. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde 
okuyan genç arkadaşlarımız bulunduğu şehirler-
de oylama şekliyle kendi başkanlarını ve temsil-
cilerini seçip Ahıskalı Gençler Birliği (AGB) adı 
altında güçlü bir oluşuma gittiler. Artık gençleri-
mizin bizim gibi az sayılı halkların  gıpta ile baka-
cakları bir birlikleri var. 

Ahıska Türkleri, yaşadıkları her bölgede AGB 
gibi mahallî ölçekte teşkilatlanmalı. Sonra bu 
mahallî oluşumlar ülke çapında birlik kurmalı; bu 
birlikler de çatı teşkilâtı oluşturmalıdır. Böylece 
tabandan tavana giden sağlıklı bir teşkilât yapı-
sına kavuşmuş olacağız. Ancak o zaman dertler 
dinlenecek ve deva aranacak hatta birileri bizi de 
hesaba katacaklardır.

Aksi takdirde bugünkü gibi ahbap çavuş anla-
yışı ile bir sokakta beş dernekle ne bir işimiz çözü-
lür ne de kimse bizi adam yerine koyar. Bugünkü 
dernek yapısının bir faydası olsaydı Türkiye genel 
ve mahallî seçimlerinde bir işaretine rastlardık!

Burada söz konusu ettiğimiz olumsuzluklar-
dan kurtulup olumlu bir yola girmemiz için önce 
uyanmamız lâzım. Uyanmak, basit bir kelime de-
ğildir. İlimde, sanatta, sosyal, kültürel ve siyasî 
konularda uyanmak… Ama önce bilgide uyan-
mak! Tarihî tecrübeler bize gösteriyor ki, bilgiyle 
donanmamış bir toplumun ebediyen uyanması 
mümkün değildir. Bizim halkımız bugün içinde 
bulunduğu Ergenekon çıkmazından ancak bilgi ve 
teşkilatlanmayla çıkabilir. Millet olarak uyanalım 
ve dirilelim ki bizi bu Ergenokon’dan çıkaracak 
demirciyi veya demircileri yetiştirelim. Uyuyan 
ve kendi medeniyetine sahip çıkmayan bir halkın 
geleceği yoktur. Azerbaycan’ın millî şairi Hüse-
yin Cavid’in Şeyh Senan adlı eserindeki başkah-
raman olan Şeyh Senan’ın öldüğü yere doğru yol 
almalıyız. 

 Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum. 
Eğer bu demirci çıkacaksa o demirci bizim ara-
mızdan çıkacaktır. Bizler artık bu davanın ciddi-
yetini idrak etmeli ve sorumluluğunu da üzeri-
mize almalıyız. Zira bu halkın sorumluluğu artık 
biz gençlerin omuzları üzerindedir. Bunca acılara, 
soykırımlara, haksızlıklara uğramış; vatanından, 
yurdundan uzak düşürülmüş bu milletin hakla-
rını savunmak, mukaddes vatanımıza dönüş mü-
cadelesi vermek bizim en büyük vazifemizdir.  Bu 
sorumluluktan kaçmamalı ve bu davayı şeref ma-
dalyası gibi göğsümüzde taşımalıyız.  Aksi takdir-
de bizler Orta Asya çöllerinde, Rusya steplerinde 
yahut Antalya sahillerinde, Bursa parklarında yok 
olup gideceğiz. 

Yine merhum Resulzade’ye kulak verelim: “Bi-
lelim ki, çoktan öldürüldüğü zannedilen milletler, birer 
birer dirildiği bu büyük meşherde ölmek istemeyen mil-
letleri diri diri gömmek katiyen mümkün değildir.”

Evet, yeter ki biz var olmak isteyelim. Biz var 
olmak istediğimiz sürece hiç bir güç bizleri yok 
edemez. Kendimize güvenelim ve gençler ola-
rak artık halkımızın üzerinde birer kalkan ola-
lım. Unutmayalım ki var olmak için yol almak, yol 
almak için de uyanmak gerekir.  

Son söz Hüseyin Cavid’in İblis adlı eserinden 
iki mısra:

Turan’a kılıçtan daha keskin ulu kuvvet
Yalnız medeniyet, medeniyet, medeniyet... 
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