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Rusya ile devam eden savaş, Ukrayna’da yaşayan Ahıska Türklerini iki ateş arasında bıraktı.
Bilindiği gibi bu ülkedeki Ahıska Türkleri varlığının sebebi 1989 Fergana faciasıdır. Özbekistan’ı
terk etmek zorunda kalan Ahıskalılar, eski Sovyet ülkelerine göç ederken bunların bir kısmı da
Ukrayna’ya geldiler. Birkaç sene önce bu ülkede
15 bine yaklaşan Ahıska Türklerinin bugünkü
mevcudu bugün 10 binin de altına düşmüştür.
Özbekistan’dan Ukrayna’ya gelenler arasında
bizim 1977 yılından itibaren mektuplaştığımız
Şahbazoğlu ailesi de vardı. Kendisinden dergimizin 2011/23. sayısında bahsettiğimiz Bayram
Şahbazoğlu (Ahıska, 1936-Ukrayna, 2000), Xerson vilâyetinin Geniçiski rayonunda vefat etmişti.
Beşi oğlan beşi kız olmak üzere on çocuğunun her
biri bir yerde yaşıyor… On kardeşten kimi halen
Ukrayna’da hayat mücadelesi verirken diğerleri
Rusya, ABD ve Türkiye’ye gitmişler.
Bundan birkaç sene önce Şahbazoğlu ailesini
Ukrayna’da ziyaret ettiğimiz sırada hayat şartları
nispeten idare edilir bir hâldeydi. Hayvan alıp kesiyor, etleri Kırım sahillerindeki resmî kurumlara
veya turistik tesislere satıyor, iyi kötü geçiniyorlardı. Derken Rusya harbi başladı; Kırım el değiştirdi. Bu gelişmeler onların hayatını da etkiledi;
işleri durdu.
Kardeşlerin en küçüğü olan Şakir (1972)’le
temmuz ortalarında Bursa’da görüştük. Şakir, eşi
Zülfiye, kız kardeşi Zühre ve eniştesi Ravşan’la
birlikte gelmişler. Yedi ay olmuş Türkiye’ye geleli. Onlarla Ukrayna’da ziyaret ettiğimiz 2011’den
sonraki gelişmeleri konuştuk. Anlatılanlara bakılırsa Ukrayna henüz devlet olmanın alt yapısını
oluşturamamış. Meselâ 250 doları gözden çıkaran
biri, askerliğini hem de çavuş olarak yapmış görünebiliyor! Gerisini buna göre düşünebilirsiniz…
Rusya ile savaş devam ederken Ukraynalılar kendilerini bir vatan müdafaası ortamında
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Şakir, 2011 yılında Ukrayna’da ziyaret ettiğimiz
sırada evinin önünde annesi ve eşiyle.

hissetmedikleri anlaşılıyor. Hâl böyle olunca savaşmanın gayri ahlâkî yüzü kendini gösteriyor.
Devletin gücü kendine sığınmış yabancı unsurlara
yetiyor. Jandarma kapıya dayanıyor ve 50 yaşına
kadar olan eli silâh tutabilenleri cepheye sürüyor.
Giden de sağ gelmiyor!
Böyle bir ortamda Ahıska Türkleri ne yapmalıdır? Ülkenin aslî unsuru savaşmazken Ahıskalılar
ne için savaşacak?
Şakir’in karısı Zülfiye Hanım söze karışıyor:
“Aslında biz Ukrayna’da rahat yaşıyor, kendi yağımızla kavruluyorduk. Çocuklarımız okuyordu. Hatta
kızım halen Ukrayna’da okumaktadır. Fakat bu savaş
hayatımızı alt üst etti. Paranın değeri düştü. Bir ineğimizi bin dolara satarken sonra bu rakam iki üç yüze
düştü.”
Şakir’le karısı oturup düşünmüş taşınmış ve
ağabeylerinden ayrılarak Türkiye’ye göç etmeye
karar vermişler. “Evimizi, arabamızı bırakıp birkaç
ineğin parasıyla bavulumuzu alıp Türkiye’ye geldik!”
diyorlar.
Türkiye’de yeni bir hayata başlamanın kolay olmadığından bahisle, “İkamet alıyorsun ama
çalışmak yasak! Vatandaş olmak aslanın ağzında,
çünkü çalışmadan beş yıl dişini sıkacaksın. Beş yıl
biz nasıl ayakta kalacağız? Beş yıl sonra yaşım da
ilerlemiş olacağından iş bulma şansım sıfıra düşecek…
Ben motor tamircisiyim. Oto Sansit’te kaçak ve sigortasız bir iş buldum; ayda bin lira veriyorlar! Oradan
çıktım, bağ bahçe gibi perakende işlerde çalışıyoruz.
Adam sabah erken götürüyor ve güneş batana kadar
çalıştırıyor…” diyorlar.
Bu hikâyeyi dinleyen vicdan ehli ne düşünür?
Bize kalırsa, tabiî olarak herkesin kendi cinsine
sahip çıktığı bir dünyada, Türkiye de Ukrayna’da
yaşayan Ahıska Türklerinden gelmek isteyenlerin
tamamına kapıyı açmalıdır. Bu hususta hiç kimse,
hiçbir bahane üretemez! Mesele bu kadar açık…
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