
Bizim Ahıska’ya Mektup
Yunus Bey, yaşadığım bir hatırayı anlatmadan önce sizi kilometrelerce 
uzak fakat kalben yakın olan kardeş Azerbaycan’dan selâmlıyorum. 

Zaman zaman tarihin acı gazabıyla karşılaşan, cefakeş Ahıskalıların tari-
hini araştıran bir millet fedaisine yüce Yaradan’dan sağlık, sıhhat ve işlerinde 

başarılar diliyorum.
Yunus Bey milletine hizmet etmekten daha şerefli bir iş tanımıyorum. Bir 

zamanlar benim kalbimdeki arzu da milletimin ayaklar altında kalmış huku-
kunu müdafaa etmek, başı defalarca belâlar görmüş Ahıskalıların hak sesini 

dünyaya duyurmak için gazeteci olarak kısmen de olsa elimden geleni 
yapmaya çalıştım. 1996 yılında Bakü Devlet Üniversitesi, Gazetecilik Fa-

kültesinden mezun oldum. Henüz üniversitede öğrenciyken Ahıskalıların başına gelmiş faciaları 
gazete sayfalarına taşıyor, milletimizin acı ve hakikatli tarihini duygu dolu cümlelerle ifade etmeye 

çalışıyordum.
Yunus Bey editörlüğünü yaptığınız Bizim Ahıska dergisi buralara kadar gelmektedir. Her bir sayı-

sındaki yazıları çok dikkat ve özenle okuyorum. Bu dergideki yazıları okuduğumda hafızam beni çok uzak geçmişime, 
okul yıllarıma götürüyor. Aklıma sürgün edilmiş bir milletin, bilge bir ihtiyarın hikâyesi geliyor. Bu konuda kalbimin 
derinliklerinde donup kalmış hatıralarımdan birini size yazıyorum.

Sovyetler Birliği’nin kudretli zamanıydı. Ben de bir Sovyet okulunun öğrencilerinden biriydim. Boynumdaki pioneer 
kravatı, kalbimin üstünde de dahi lider Lenin’in yüzünün olduğu rozeti taşıyordum. Adaletli, hümanist ve sulhsever 
bir devletin vatandaşı olduğum için seviniyor ve gurur duyuyordum! Okuduğum dersliklerden ve öğretmenlerimden 
SSCB’nin şanına söylenen methiyeler beni bu şekilde düşünmeye sevk ediyordu. O dönemin sahte tarihini okuyor, 
Türk’ün kanına susamış Şaumyanları, Mikoyanları, Kirovları, dahi liderimiz Lenin ve beşer tarihinin en katı cinayetkârı, 
Türk’ün düşmanı Stalin’i kendimize örnek sayıyorduk. Onlara benzemeyi, onlar gibi dahi insan olmayı arzuluyorduk. 

Çocuk düşüncemle ansızın bu dâhilerden nefret etmeye başladım. Bunun sebebi bir ihtiyardı. Zira o, bilge ihtiyar, 
sürgün zamanı yaşadığı acı hatıraları bana anlattı. Yani bir zulmü, mazlumun ağzından dinledim. Kendisi komşumuz-
du. Şimdi hayatta değil. Kendisine Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. 

Bu ihtiyar bilge, zaman zaman bizi ziyaret eder ve şirin sohbetiyle beni kendine çekerdi. Bir gün okuldan eve döndü-
ğümde onu yine bizde gördüm. Aniden bakışlarının göğsümdeki Lenin’in yıldızına yöneldiğini anladım Bu bakışlarda 
nefret ve kini gördüm. Ondan bu nefret dolu bakışların sebebini sordum. İşte her şey bundan sora başladı.

“Oğul, senin Lenin’in kurduğu bu hükûmetin ve Stalin’in bizim başımıza getirdiği azaplardan haberin var mı? 
Soğuk kış günlerinde sıcak ocağından, evinden barkından, vatanından sürgün olan milletinden haberin var mı?” dedi.  
Bunları söylerken gözleriyle dik dik bakıyordu bana. 

Zavallı ihtiyar, gördüğü dehşet dolu manzarayı ve sürgünden sora milletimizin çektiği azap ve eziyetleri bana 
anlattı. Henüz çocuk olsam da onun ağzından dinlediğim dehşet dolu, yürek dağlayan sürgün hikâyesi, beni çok 
üzmüştü. Her zaman şirin sohbetler eden ihtiyarın bu acı dolu hikâyesinden sonra dahi liderin yıldız nişanını derin 
bir kuyuya attım.

Bu kadar zulüm görmüş, hukuku ayaklar altına alınmış, talihine sürgünlük damgası vurulmuş bu milletin gü-
nahı neydi acaba diye kendi kendime sordum. Kalbimin derinliklerinde donup kalmış bu sorulara çok sonraları 
cevap buldum. İnsanlığın ve bilhassa Türk halkının kan içen düşmanı Stalin’in aklında yeni arazi işgallerinin 
dolaşması Ahıskalıların sürgününe sebep olmuştu. 1989 Senesinde Özbekistan’da Ahıskalılara karşı yapılan 
vandallık olayları, SSCB yetkililerinin iğrenç işlerinin devamıydı. 

Çocuk hafızamda kalan bilge ihtiyarın dilinden duyduğum acı hayat hikâyesi kendi kendimi tanımama 
vesile oldu. Kimliğimi ve tarihimizi bana öğretti. Evet, bu acı hakikatler Ahıskalıların tarihinin kara sayfala-
rından biridir. Bütün Ahıska Türkleri bu tarihi bilmeli, kendini tanımalı ve yetişmekte olan genç nesillere 
kimliğini öğretmelidir.

Yunus Bey, gönderdiğim yazıya derginizde yer verseniz de, vermeseniz de size, millet yolunda meş’ale 
olan şahsınıza derin teşekkürlerimi sunarım. Yüce Yaradan’dan size ve Bizim Ahıska’ya uzun ömür ve 
önemlisi Bizim Ahıska’nın vatanımız Ahıska’da derc olunmasını arzu ediyor, derginin 12. yaş gününü 
bütün içten dileklerimle kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
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