
TÜRKİYE AHISKA TÜRKLERİNE VATANDAŞLIK 
VERMELİDİR

Yıllardır,  Türkiye tarihçileri ve siyasî politi-
kacıları, hâlâ Ahıska Türklerinin kim olduğunu 
lâyıkıyla anlamakta ve öğrenmekte zorluk çekiyor-
lar. Hâlbuki bu millet dili, dini, örf ve âdetleriyle 
gerçek (hakikî) bir Türk topluluğudur. Bu halk bir 
zamanlar coğrafî ve kültürel bakımdan Osmanlı 
Devleti’nin ve bugün Türkiye’nin tabiî bir uzantı-
sıydı. Yani yerli ve köklü bir halktır. Ahıskalıların 
tamamı kendisini Türkiye’nin tabiî bir parçası ola-
rak görmektedir. Zaten bu halk sadece siyaseten 
bölünmüş, Ardahan ve Artvin gibi büyük bir kısmı 
Türkiye’de kalmıştır. 

SSCB 1990’larda dağıldıktan sonra göç eden 
Almanlara Almanya, Yahudilere İsrail hemen va-
tandaşlık ve diğer yardımları sunmuştur. ABD 
15 bin civarında Ahıska Türkünü kabul etmiş ve 
olağanüstü yardımlar yapmıştır. Ne var ki Türki-
ye bunca yıl geçmesine rağmen yüksek seviyede 
bilime, çalışma isteğine, dürüstlüğe sahip olan 
gerçek Türklere tek bir vatandaşlık vermede zor-
lanmaktadır.

Ahıska Türklerine TC vatandaşlığı verme-
si, çok büyük bir lütuf değil, sadece Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kendi soydaşlarına sahip çıkma 
sorumluluğunu icra etmekten ibarettir. 

Çeşitli ülkelerde ikamet eden ve Türklüğü ile 
gurur duyan Ahıska Türklerinin hepsine TC va-
tandaşlığı verildiğinde onlar Türk ekonomisine 
önemli derecede katkıda bulunacakları muhakkak-
tır. Zira Ahıska Türkleri çalışkandır ve sağlam bir 
ahlâk yapısına sahiptirler. 

Bazı suiistimallerin önüne geçmek için İçişleri 
Bakanlığı tarafından bir komisyon oluşturularak, 
vatandaşlık için başvuranların her biri titizlikle 
kontrol edilir. Bu, çok zor bir şey değildir. Türk 
vatandaşlığına kabul edilen Ahıska Türkleri ken-
di imkânlarıyla Türkiye’ye taşınırlar. Yani Türkiye 
hükûmeti tarafından taşınma, yerleşme vb. işler 
için hiçbir maddî külfete girmez. 

Türk tarihçileri Ahıska Türklerinin kim olduk-
larını halen tespit etmekte zorluk çekiyorlarsa, bu 
konu üzerinde doktora tezleri yazarak, doçent, pro-
fesör unvanlarını kazanmalarına lüzumu yoktur. 
Çünkü cevap oldukça basit ve çok açıktır. Zama-
nında Ahıska bölgesi (toprakları) Osmanlı İmpara-
torluğu kapsamında olmuştur. Ancak, sonra çeşitli 
savaşlar sonucunda bu bölge 1828’de Çarlık Rus-
ya’sına bırakılmıştır. Böylelikle, Ahıska bölgesinin 

günümüzde Gürcistan’a bağlı olmasının sorumlu-
su Osmanlı İmparatorluğu’dur, yani günümüzdeki 
Türkiye’dir. Dolayısıyla, bugünkü Türkiye, Ahıska 
Türklerinin de tabiî vatanıdır. 

Türk-Rus savaşları üzerinde ve özellikle 
Ahıska Türkleri üzerinde arşiv delillerine da-
yanmış olan gerçek tarihi bilgiler Yunus Zey-
rek Hoca’nın kaleme almış olduğu kitaplarında 
ve makalelerinde, TV programlarında yaptığı 
konuşmalarda etraflıca açıklanmıştır. Şunu da 
kayıt etmek gerekir ki, Ahıska Türkleri prob-
lemlerinin çözümü üzerinde en önemli ve etkili 
çalışmalar, Yunus Zeyrek Hoca tarafından yapıl-
maktadır. Resmî işlemlerde onun bilgi ve görüş-
lerinden yararlanılabilir. 

Günümüzde kendi ana vatanını terk etmiş olan 
üç milyon civarında Suriyeliye onlarca milyar do-
lar sarf ederek sahip çıkan Türkiye,  kendi evlâtları 
olan Ahıska Türklerine daha mesafeli davranmak-
tadır. Bu durum bizi çok incitmektedir. 

  Ahıska Türklerinin Ahıska’ya yerleşmesi 
gerektiği düşünülüyorsa bu husus da değerlen-
dirilebilir. Ama sormak lâzım bu hususta satır 
aralarına sıkıştırılmış birkaç cümleden öteye ne 
gibi çabalar sarf edilmiştir? Bazı derneklere ha-
vale edilen bu kadar önemli meselede Türkiye 
resmî makamlarının Gürcistan nezdinde ciddî bir 
çalışma yapmadığı malûmdur. Hâlbuki Avrupa 
Konseyi gündemine alınan bu mesele ciddî bir 
çaba olsaydı olumlu bir şekilde sonuçlanabilir; en 
azından müracaat etmiş olan 13.500 aile vatana 
dönmüş olurdu. Hâl böyle olunca Gürcistan da 
Abhazya ve Osetya gibi bizimle alâkası olmayan 
sudan bahanelerle halkımızı anavatanına bırak-
mıyor. Şu hususu da ilâve edelim: 400 binle ifa-
de edilen Ahıska Türklerinin hepsinin Ahıska’ya 
dönme niyet ve imkânı olmadığı bir gerçektir. O 
hâlde bir yol kalıyor: Türkiye’ye gelmek… Mese-
leye bu açıdan bakılmalıdır. 

Türkiye, 1989 yılında Özbekistan’da vuku bulan 
Fergana faciası sırasında bir kınama mesajı dahi 
yayınlamamış, meseleyi uzaktan izlemiştir. Sıcağı 
sıcağına o zaman vatana dönüş meselesiyle ilgilen-
seydi sonuç bugünkünden farklı olurdu. 

Sonuç itibariyle, Ahıska Türklerinden müraca-
at edenlere vatandaşlık hatta şartlar uygunsa çifte 
vatandaşlık verilmelidir. ABD’ye gidenler bile TC 
cüzdanını hasretini çekmektedir. 

 Prof. Dr. Galip SAİD

51Bahar 2017

Bizim AHISKA


