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Güzel vatanımız Ahıska, çok eski çağlar-
dan beri Türklerin külliyetli olarak ya-
şadıkları bir yerdir. Gürcü kaynaklarına 

bakılırsa milattan önceki çağlarda, Makedonyalı 
İskender ordusuna karşı koyacak kadar bir güce 
sahip Türk varlığı olduğunu görüyoruz. Bizim 
ölmez Dede Korkut’umuzda da bu ismin geçiyor 
olması fevkalâde bir şeydir. Zira beş altı yüz sene 
önce yazıya geçirilmiş olan Dede Korkut destanî 
hikâyelerinin ne zaman koşulup söylendiği bilin-
memektedir. 

Güzel vatanımız Ahıska, çok eski çağlardan 
beri Türklerin külliyetli olarak yaşadıkları bir yer-
dir. Gürcü kaynaklarına bakılırsa milattan önceki 
çağlarda, Makedonyalı İskender ordusuna karşı 
koyacak kadar bir güce sahip Türk varlığı olduğu-
nu görüyoruz. Bizim ölmez Dede Korkut’umuz-
da da Ahıska isminin geçiyor olması fevkalâde 
bir şeydir. Zira beş altı yüz sene önce yazıya ge-
çirilmiş olan Dede Korkut destanî hikâyelerinin 
ne zaman koşulup söylendiği bilinmemektedir. 
Bu bilgi, Ahıska ismini eğip bükerek farklı imlâ ile 
söyleyenlere ders olmalıdır.

Ahıska ve çevresi 1578 yılında Osmanlı Devle-
ti sınırına dâhil olmuş fakat 250 sene sonra Rus 
istilâsına maruz kalmıştır. Çarlık Rusya’sı 1917’de 
yıkılınca bir ara dönemden sonra burası önce 
Menşevik sonra da Bolşevik/Sovyet Gürcistan’ına 
intikal etmiştir. Bu el değiştirmeler yerli halkımıza 
onulmaz acı ve ıstıraplar yaşatmıştır. Nice insan 
hayatını kaybetmiş ve kim bilir nice haneler vi-
ran olmuş ve nice aileler muhaceretle vatanı terk 
etmiştir. Zira bütün bu hercümerç dönemlerinde 
binlerce hemşehrimiz Anadolu’ya göç etmiş, her 
biri bir yerde vatan tutmuştur. O kadar muhare-
be ve muhaceretten arta kalan yerli nüfus da 15 
Kasım 1944’te yurdundan yuvasından sökülerek 
Türkistan ülkelerine sürülmüştür. 

Nihayet 20. Asrın sonuna yaklaşırken, hepi-
mizin şahit olduğu gibi Sovyetler Birliği dağıldı. 
Bu dağılma da bizim halkımız için kolay olma-
dı. Dağılmanın ayak sesleri duyulur duyulmaz 
Özbekistan’da canımız yandı. 1989 yılı baharı, 
Ahıska Türklerine yeni acılar ve yeni sürgünler-
le geldi. Halkımız, yeni yetişen bir nesille 1994 
felâketinin travmasından kurtulmuşken yeni bir 

felâketle karşı karşıya geldi. Bu, ölüm, yıkım ve 
yeni bir sürgün demekti. Ahıskalılar, uçsuz bucak-
sız Rus coğrafyasına serpildi. Tabii bu serpilmenin 
ucu Türkiye’ye hatta ABD’ye kadar ulaştı…

Aslında Ahıska Türklerinin önünde akla uygun 
iki yol vardı: Vatana dönüş ve Türkiye’ye göç… 
Vatana dönüş mücadelesi, daha Sovyet dönemin-
de başlamış olsa da bir adım yol alınamamıştı. Fa-
kat şimdi dünyada değişen siyaset dengelerinden 
bizim halkımıza da bir ışık görünür müydü? Av-
rupa Konseyi sürecini bu şekilde değerlendirebili-
riz. Zira AK’ye üyelik başvurusu yapan Gürcistan, 
Ahıska Türklerinin vatana dönmesi şartıyla karşı-
laşmış ve yeni bir döneme girilmişti. Hatta iyi kötü 
bir kanun çıkarmak zorunda kalmıştı… 

Tabii ki yüz binlerle ifade edilen bir nüfu-
sun Gürcistan’a dönmesi düşünülemezdi. Zaten 
Türkiye’ye göç konusu da gündemdeydi. 1992 yı-
lında TBMM’nin kabul ettiği bir kanunla başlayan 
Türkiye yolculuğunun çok kolay olduğu söylene-
mez. Zira bu kanunla, zamanın ilgili bakanının da 
ifadesiyle ‘sembolik’ bir grup getirilerek Iğdır’a 
yerleştirilmiştir. Mesken dışındaki aş ve iş gibi 
zarurî meseleleri halledilmeyen bu hemşehrilerin 
büyük bir kısmı Iğdır’dan ayrılmak zorunda kaldı.

Söz konusu kanun yürürlükte olduğu hâlde, 
kısa bir zaman sonra nedense âtıl bırakıldı, işlemez 
hâle getirildi. Bundan sonra Ahıska Türklerinin 
Türkiye’ye göçü, serbest turist şeklinde gelip ken-
dilerine tanınan kolay bir ikamet ve iki sene sonra 
da vatandaşlığa müracaat etme dönemine girdi. 
Bu sırada her yıl binlerle ifade edilen bir nüfus 
TC vatandaşlığına kabul edildi. Fakat ne hikmet-
se bu rakamlar, 2012’de 17, 2013’te 8 kişiye düştü. 
2014 yılında sadece 180 kişi vatandaşlık alabildi. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bugüne kadar 
toplam 28.118 kişi vatandaşlığa kabul edilmiştir. 

HEMŞEHRİLERLE
HASBİHAL

Ahıska-Saxanzora köyünden Müşginaz Hanım oğulları, gelinleri ve torun-
larıyla. Taşkent-1948
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Ermenistan’dan gelip Türkiye’de kaçak olarak 
çalışarak yaşayan yüz binden fazla Ermeni olduğu 
en yüksek resmî ağızlardan ifade edilmiştir. Yakın 
zamanda Suriye’de meydana gelen hercümerçten 
sonra Türkiye, üç milyona yakın mülteci kabul et-
miş ve barınma, iaşe, sağlık ve eğitim gibi hayatî 
konularda elden gelen yardımı esirgememiştir. Da-
hası, Türkiye, “Zaten çoğu Türkiye kökenli” denile-
rek Suriye Ermenilerini getirmeyi ciddî ciddî hayata 
geçirmenin eşiğine gelmiştir. Hatta bu konu, Cum-
hurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı seviye-
sinde ele alınmıştır. Suriye’den Ermenistan’a gidip 
oradaki hayat şartlarından memnun olmayanları 
kabul etmek bile söz konusu edilmiştir! Basın ve ka-
muoyundan gizli tutulan bu projeye göre 50.000 Su-
riye Ermeni’si İstanbul’a getirilecek, derhal ikamet 
ve iş verilecekti. Bunun için TÜSİAD patronlarıyla 
görüşülmüş ve destek sözü de alınmıştır. Bu çerçe-
vede 30 Ermeni getirilmiş. ABD’deki diyaspora ile 
Taşnakçılar bunu duyunca onur meselesi yapmış ve 
bu projenin suya düşmesine sebep olmuşlardır. Ab-
dullah Gül’ün Basın Danışmanı Ahmet Sever, “Ab-
dullah Gül İle 12 Yıl” adlı kitabında bu gelişmeleri 
açıkça anlatmaktadır. Burada şu soru sorulabilir: 
Ahıska da bir zamanlar Türkiye toprağı, halkı Türk 
ve Türkiye vatandaşı değil miydi?

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bu ülkeden 
Alman, Yahudi ve Rum göçü de yaşandı. Fakat 
onlara kucak açan devletler birkaç sene içinde bu 
göçü düzenli bir şekilde idare ettiler. Bu satırların 
yazarı 1990-1994 yılları arasında Sovyet Almanla-
rının Almanya Federal Cumhuriyeti’ne nasıl ka-
bul edildiklerini bizzat yakından izlemiştir. 

İçimizi sızlatan husus şudur: Ahıska Türklerin-
den başka Sovyet enkazının altında kimse kalma-
mıştır. Herkes ya kendi devletini kurdu yahut da 
kendi cinsinden devletlere gitti. Hâlbuki Ahıska 
Türklerinin de eskiden vatandaşı bulundukları 
Türkiye’si vardı. Darmadağın yaşadıkları dünya-
nın dört bir yanında ellerinde ve kalplerinde ay 
yıldızlı bayrağı dalgalandırıyorlardı; bugün de öy-
ledir. Fakat bu durum, koca yerkürede kardeşi kar-
deşten ayıran talihin elinden onları kurtaramadı… 

Sözü uzatmadan sonuca gelelim: Bugün Ahıs-
ka Türkleri için düşünülmesi gereken üç yol var: 
Birincisi Avrupa Konseyi gibi güçlü uluslararası 
bir teşkilâtın gündemine alınmış olan vatana dö-
nüş süreci, yakından takip edilmek suretiyle ba-
şarılı bir şekilde sona erdirilebilirdi. Bu yollarda 
çaba sarf etmiş bir kişi olarak söyleyebiliriz ki bu 
uğurda gereken çaba gösterilmemiştir. Hiç ol-
mazsa vatana dönmek için müracaat eden beş-on 
bin kişi bugün Ahıska’da yaşıyor olsaydı fena mı 

olurdu? Bu süreç ağır da olsa devam ettiğine göre 
hâlâ bir şeyler yapılabilir.

İkinci yol, gelmek isteyenlere Türkiye kucak 
açabilirdi. Yirmi yıldan beri zavallı insanları bel-
ge toplama yokuşlarında susuz bırakmanın ne 
anlamı vardı? Bu halk Türkiye’den ne istiyordu? 
Hiçbir şey! Sadece bir nüfus cüzdanı! Bu ay yıl-
dızlı kartı koynunda taşımak onlar için büyük bir 
şerefti. Bunu onlardan esirgemenin kime ne fay-
dası var? Bin bir zahmet ve rüşvetle bir yığın belge 
temin ederek beş yıl çalışma yasağıyla hayatı çe-
kilmez hâle getirmek hangi kafanın mahsulüdür? 

Üçüncüsü de bugün yaşamakta olduğu ülke-
lerde hâlinden memnun olanlar bulunabilir; onlar 
için de bazı kültürel programlar hazırlanabilir. 

Buraya kadar konuştuklarımız, dışa dönük hu-
suslardır. İçe dönersek, akla gelen ilk husus sivil 
toplum hareketidir. Açıkça görüldüğü gibi Ahıs-
kalı hemşehrilerimiz, ne küçük ölçekte ne de bü-
yük ölçekte teşkilâtlanma konusunda başarılı ola-
mamışlardır. Adı ve tabelası büyük teşkilâtlarda 
ehil kişilerin yer almaması, işin bilgi ve tecrübe-
den mahrum kişilere bırakılması bugünkü şartları 
hazırlamıştır. Madem bu böyle o hâlde devlet ba-
bamız bu halkın elinden tutmalıydı diye düşün-
mekteyiz. Tarihin bu yorgun ve bitkin evlâtları, 
cahil cühelânın eline bırakılmamalıydı. 

“Yaşadıkları yerlerde kalsın, Türkiye’den gi-
den iş adamlarına kölelik yapsınlar!” şeklinde 
özetlenebilecek bir görüşün olduğunu biliyoruz. 
Bu, üzerinde durulmaya değecek ciddî bir fikir 
değildir. Zira bu fikri taşıyan bir kafada ne akıl ne 
vicdan ve ne de Allah korkusu yoktur. 

Hemşehrilerimiz incinseler de şu hususu be-
lirtmekten geçemeyeceğiz: Türkiye’ye gelip va-
tandaş olarak işlerini yoluna koyanların bir daha 
dönüp geriye bakmamaları büyük bir ayıp ve za-
fiyettir. Yani benden sonrası ne olursa olsun... Bu 
konuyu açtığımızda bu zelil hâli ciddî ciddî savu-
nanlarla da karşılaştık. Hâlbuki bütün canlılarda 
kendi cinsini düşünmek ve onun yanında yer al-
mak gibi bir sevk-i tabi (içgüdü) vardır. Demek ki 
bazıları bundan da mahrum! 

Bir de sadece kendi dünyasında yaşayan bazı 
varlıklı kişiler var. Onlar, paralarının kendi vü-
cutlarına nar olup yapışacağını hesaba katmayan 
zavallılardır. 

Kendi halkına ve millî davasına sırtını dönen 
bu ictimaî hastalığın çaresi okumak, dinlemek ve 
düşünmektir. İşte Bizim Ahıska dergisi yıllardan 
beri sizi buna davet ediyor. 

Konuşulacak daha çok şey var. Şimdilik bu kadar…
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