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15 Kasım 1944’te Sovyetler Birliği’nin 
başında bulunan şovenist diktatör 
Stalin’in emriyle suçsuz ve mazlum Türk 
toplumu, “sınır güvenliğini tehdit et-
tikleri” bahanesiyle sürgün edilmiştir. 
17-50 yaş arası Ahıskalı erkekler İkinci 
Dünya Savaşı’ndayken birkaç saat içe-
risinde anneleri, babaları, yaşlı, hasta, 
çocuk demeden hayvan vagonlarına si-
lah zoruyla tıka basa doldurularak Orta 
Asya ülkelerine gönderildi. Bir ay süren 
yolculukta ve sonrasında açlık, hastalık 
ve soğuktan binlerce insan öldü. Türk 
düşmanı Stalin’in asıl amacı bu Türk 
toplumunu yok etmek, haritadan silmek, 
soykırım yapmaktı.

 Sürgün esnasında ve sonrasında mut-
laka her Ahıskalı aile yakınını, akrabasını 
kaybetmiştir. Hiçbir suçu olmayan halk, 
insanlık dışı bir şekilde ata yurtlarından 
sökülüp atıldı. Yıllarca edindikleri mal ve 
mülklerini bırakarak ne olduğunu, nedenini bile anla-
madan, nereye gittiklerini dahi bilmeden, meçhul bir 
yola çıkarılmışlardır. Aileler bölünmüş, anne bir va-
gonda, baba bir vagonda, çocuklar başka bir vagonda 
sürülmüşlerdir. Sağ salim sürgün yerlerine ulaşanlar 
uzun süre birbirlerini aramışlardır. Yok edilmeye 
mahkum edilen Ahıskalı Türkler birbirlerine sımsıkı 
kenetlendiler, yıkılmadılar, dilenci olmadılar, vatan 
hasretiyle yıllarca mücadele ettiler. Gururla çalışarak 
kimseye boyun eğmediler, diz çökmediler. 

Ahıska Türklerinin bu azmini gören Rus KGB’si 
1989 yılında Özbekistan’da Ahıska Türkleri ile Öz-
bek Türklerini birbirine düşürdü. 100’den fazla gü-
nahsız insanımızın ölümüyle sonuçlanan bu olay 
sonrası 100.000’e yakın Ahıskalı Özbekistan’dan 
ikinci bir sürgüne maruz kalarak dünyanın üç 
kıtası ve dokuz ülkesine dağıldı. Gürcistan, 2007 
yılında Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönmesini 
ön geren bir yasa kabul etmesine rağmen, Avrupa 
Konseyi’ne vermiş olduğu sözü tutmamış, sudan 
bahanelerle, ata yurdumuz Ahıska’ya dönüşümü-
zü engellemiştir ve halen de engellemektedir.

Son üç yılda DATÜB’ün çabalarıyla Ahıska’da 
40’a yakın ev alınmasına ve bu evlere Ahıskalı ai-
lelerin yerleştirilmesine rağmen devlet tarafından 
baskı uygulanmaktadır. Birlik ve beraberlik içeri-
sinde DATÜB çatısı altında Ahıska davasını sürdü-
receğimizi, bu kutsal davadan asla ve asla vazgeç-
meyeceğimizi bildirmek isteriz. Ahıska toprakları-

na geri dönüşle ilgili başta Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Devletinin yardım 
ve desteklerini bekliyoruz. 15 Kasım 1944 tarihi, 
insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen, yürek-
lere kanla yazılan sürgün, soykırım günümüzdür. 
İnsanlık facialarının, insanlık ayıbının dert ve çile-
lerimizin en fecisidir. Bu gün, kimsenin görmedi-
ği, duymadığı, dünyanın kör ve sağır olduğu bir 
gündür. Anaların dul, çocukların yetim, sevgilile-
rin ayrıldığı gündür. Hain Sovyet Devletinin ken-
di tebaasına ihanet ettiği, arzularının ve hayalleri-
nin karardığı gündür. Mazlum, masum ve suçsuz 
insanların cansız bedenlerinin vagonlardan ıssız 
çöllere atıldığı gündür. Ölülerimizin her tarafta 
bırakıldığı, mezarların ziyaretten kesildiği gündür. 
Kardeşlerin birbirine hasret kaldığı, bayramlarımız 
yasa döndüğü Ahıska bağrında yatan atalarımızın 
mezarındaki kemiklerin sızladığı gündür bugün. 
Ahıska Türklerine karşı yapılan insanlık dramını, 
insanlık ayıbını ve soykırımı, 15 Kasım 1944 tarihini 
unutmadık, unutmayacak ve unutturmayacağız. 

Bu duygularla 73 yıl önce sürgünde hayatlarını 
kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet dili-
yoruz. Allah milletimize bir daha böyle acılar gös-
termesin.

Sürgün hayatımız artık bitsin. 26.11.2017

Dr. İbrahim AGARA
DATÜB Ege Bölgesi Temsilcisi - İzmir Ahıska 

Türkleri Derneği Başkanı

   e e iy e
BASIN AÇIKLAMASI
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Ankara Gazi Üniversitesi Öğretim Görev-
lisi Yunus Zeyrek, 20 Kasım 2017 günü akşamı 
Polatlı Türk Ocağı’nda “Sürgünün 73. Yılında 
Ahıska Türkleri ” konulu bir konferans verdi. 
Ocak Başkanı İlhan Dereköy’ün takdim konuş-
masıyla başlayan konferans büyük bir ilgiyle 
dinlendi.

Yunus Zeyrek, Ahıska Türkleriyle 1970’li yıl-
larda henüz öğrenciyken ilgilenmeye başladığın-
dan bahisle bazı anekdotlar anlatarak konuşma-
sına başladı. “ . yılında sürgünde olan kardeşleri-
miz ar. Ama onların atanı çok uzaklarda değil hari-
tada görüldüğü gibi ürkiye’nin hemen yanı başında. 
Ahıska’nın merkez olduğu  köy e kasabadan mü-
teşekkil bir coğrafyadan bahsediyoruz.” dedi. 

Ahıska Türklerinin yaşadığı dramın yıllardan 
beri değişmediğini ifade eden Zeyrek: “  asım 

 sabahı Ahıska’nın demir yolu ha ında dizilmiş 
katarlar, bu bölgenin tarihî ahalisini alıp binlerce kilo-
metre uzaklara, rta Asya ülkelerine götürdü.  gün 
bu gündür o katarların götürdüğü insanlar geri dön-
medi. ağ değişti, tarihler hercümerç oldu, haritalar e 
sınırlar darmadağın oldu, ha a iklimler değişti fakat  
yıldan beri Ahıska ürklerinin kaderi değişmedi. atan-
dan uzaklara sürülen Ahıska ürkleri, bir zamanlar sür-
gün edildikleri azakistan, zbekistan e ırgızistan’da 
yaşadılar. Sonra bir kısmı Azerbaycan’a geldi. u halkı 
atanından koparan z lim re im ’ ı yıllarda yıkıldı. 

Fakat Ahıska ürklerinin kaderi değişmedi ha a daha 
kötüye gi i. ’da zbekistan’da uğradıkları kıyım e 
kırım, onları yeni diyarlara a ı  usya, Ukrayna ha a 
A D’ye ”

Ahıska Türklerinin bir taraftan vatana dönme 
mücadelesi verirken bir taraftan da TC vatandaşlığı 
almak istediklerini belirten Zeyrek: “Ahıska ürkle-
rinin önce isk nlı e sonra isk nsız da olsa göçleri de am 
e i. u göç bütün zorluklara, imk nsızlıklara rağmen 
bugün de de am etmektedir. Ukrayna’da cereyan eden 
sa aş sebebiyle zor durumda olan Ahıska ürklerinden 
bir grup  yılından itibaren rzincan Üzümlü’ye 
e itlis Ahlat’a getirildi. Fakat asıl yara kanamaya de-
am etmektedir. endisi rahata erdikten sonra arkasına 

bakmayan birkaç mütereddinin dışında herkes biliyor e 
kabul ediyor ki Ahıska e Ahıska ürkleri meselesi orta 
yerde durmaktadır. Yaşadıkları ülkelerde asıl unsur e 
esas atandaş olarak görülmeyen Ahıskalılar, tedirgin 
bir hayatı sürüklemeye de am etmektedirler. ski So yet 
coğrafyası ülkelerinde yaşayanların birçoğu huzursuz 
e endişelidir  yarınlardan emin değil. alsa bir türlü, 

gitse bir türlü  itmeye kalksa, e ini barkını gerçek 

fiyatıyla elden çıkaramıyor. stelik gideceği ülkede de 
kendisini iyi şartlar beklemiyor. Ümitsizlik e belirsizlik 
kendini açıkça hisse irmektedir. ürkiye’ye göç etmenin 
zorlukları bilinmektedir. lk ikamet izninin üzerinden  
yıl geçmeden atandaşlığa müracaat edilemiyor. u süre 
zarfında çalışma yasağı ar. inlerce hemşehri bugün 
atandaşlık beklemektedir. u bekleyişin yakında sona 

ereceğini ümit ediyoruz.” dedi.
Zeyrek konuşmasına şu ifadelerle son verdi: 

“ ürcistan,  yılında çıkardığı kanunu işletmek-
te gönülsüz e ağır da ranmaktadır. Ahıska’ya gelip 
yerleşmiş olan hemşerilerimize kolay kolay atandaşlık 
erilmemektedir. ürcistan, bir de let ciddiyetiyle bu 

meseleyi halletmelidir. Müracaat edip yıllardan beri 
atana dönmek isteyen binlerce kişinin bekleyişi de am 

etmektedir. u müracaatların ekseriyeti Azerbaycan’dan 
yapılmıştır. Azerbaycan e ürcistan hükûmetlerinin 
ikili anlaşmalarından kaynaklanan bazı problemlerin 
olduğu da söylenmektedir. Ahıska gibi cennet atanı ya-
şanmaz bir cehennem şeklinde göstermeye çalışan bazı 
mütereddîlere bir diyeceğimiz yoktur. arih bugüne ka-
dar yurdundan yu asından nefret eden bir milleti kay-
detmemiştir. abalarının analarının atanı terennüm 
eden iniltileriyle büyüyen Ahıska ürklerinin e l tları 
da nerede yaşarsa yaşasın ebe e atan da asından az-
geçmeyecektir. Unutmamalı ki atanda toplanacak güç-
lü bir topluluğu kimse ezemez e yıldıramaz.   asım 

’te yaşanan sürgün faciasının üzerinden  yıl geç-
ti  o meş’um günü hüzünle hatırlıyoruz.”

Zeyrek, konuşmasının sonunda kendisine so-
rulan soruları cevapladı. Ocak Başkanı ve Üniver-
siteli bir Tarih Bölümü öğrencisi tarafından hatıra 
plâketi verildi. 

Bizim Ahıska

 ÜR  CA I N A
ÜRGÜNÜN  I IN A AHI A ÜR ERİ N ERAN I
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E İ N E AHI A ÜR ERİ
Sürgünün 73. Yılı münasebetiyle Yusufeli Be-

lediye Başkanlığı bir Ahıska programı düzenledi. 
Programın konuşmacısı Yunus Zeyrek, 22 Kasım 
2017 Çarşamba günü akşamı Yusufeli Belediyesi 
Kültür Evi’nde Ahıska ve çevresinin coğrafyası ve 
tarihiyle ilgili bir konuşma yaptı. Slayt gösterisi ile 
Artvin ve Yusufeli’nin de içinde bulunduğu Kıpçak 
Atabek Hükûmeti hakkında bilgiler sunan Zeyrek 
bölgenin çok eskilere dayanan Türklük geçmişine 
işaret etti. Bilhassa Yusufeli bölgesinde bulunan 
Hristiyanlık eserlerinin son zamanlarda istismar 
edildiğine dikkat çeken Zeyrek, “Yüzyıllarca rto-
doks ürk olarak bu bölgede yaşamış e ha a hük met 
olmuş bir topluluğun din  yapıları olmaması da düşünü-
lemez. u yapıların art el ürcülere ait olduğuna dair 
kesin bilgi e belge yoktur. ir us liminin ifadesiyle 

ürcüler her gördükleri esere raliçe amara tarafından 
yapılmış damgası urmaktadırlar. akikat hiç de öyle 
değil.” dedi.  

Konuşmasını tarihî perspektife göre devam et-
tiren Zeyrek Osmanlı ve Rus Çarlığı dönemlerini 
de özetledikten sonra sözü 15 Kasım 1944 sürgün 
felâketine getirdi. Bu sürgünde yaşanan acılardan 
örnekler verdi ve sürgünün sebep ve sonuçları 
üzerinde durdu. SSCB’nin dağılmasıyla Ahıska 
Türklerinin de dağıldığını ifade eden Zeyrek, “Bi-

zim kanımızdan e canımızdan olan bir halkın usya 
çöllerinde göz göre göre eriyip gitmesine seyirci kala-
mayız. SS  dağılalı  sene oldu. u kadar uzun süre 
içinde bir a uç halkın derdine l yıkıyla derman olama-
dık. Ne atana dönüş sürecini erimli kullanabildik ne 
de ürkiye’ye gelmelerinde makul da ranabildik ” 
diye sitem etti.

Zeyrek, konuşmasının son bölümünde sorulara 
cevaplar verdi. Zeyrek, Belediye Başkanı Eyüp 
Aytekin’in, kendisine bir hatıra plâketi vermesin-
den sonra dinleyiciler için kitaplarını imzaladı.
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ÜN A AHI A ÜR ERİ İR İ İ  
 A AN GENE  R  A I I

DATÜB 3. olağan genel kurul 
toplantısı 4 Kasım 2017 tarihin-
de Kazakistan’ın Almatı şehrin-
de Kazakistan otelinde yapıldı. 
Genel kurula dünyanın 9 ülke-
sinden seçilmiş 70 delegeden 65’i 
iştirak etti. Divan heyetine Sedir 
Eybov, İbrahim Agara ve İbrahim 
Mamatov seçildi.   Faaliyet rapo-
ruyla ilgili söz alan DATÜB Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov, kongreyi 
özellikle Kazakistan’da yapmak 
istediklerini, Stalin tarafından 
ana vatanlarından sürülen Ahıska 
Türklerinin yaklaşık yüzde 40’ının 
bu ülkeye göç ettiğini söyledi. De-
legelerin yanı sıra kongreye 500’e 
yakın Ahıska Türkünün de katıl-
dığını ifade eden Kassanov, geçen dönemde neler 
yaptıkları ve gelecekte neler yapacakları üzerinde 
durdu. Son iki yılda Ukrayna’da savaş bölgesinde 
kalan, evleri yıkılan, çadırlarda yaşayan Ahıskalı 
730 ailenin Erzincan ve Ahlat bölgesine yerleştiril-
diğini hatırlatan Kassanov şöyle konuştu:

“Yeni dönemde hedefimiz Ahıska ürklerinin ana 
atanlarına, ürcistan’a dönmesini sağlamaktır. ür-

cistan, Ahıska ürklerinin atanlarına geri dönüşünü 
A rupa onseyi’ne taahhüt etmesine rağmen herhangi 
bir somut adım atmadı. en de bizzat ürcistan um-
hurbaşkanı iorgi Marg elaş ili ile görüştük. nla-
ra zarar ermeyeceğimizi, dost olacağımız, yanlarında 
olacağımızı hep söyledik ancak onlar bize şüphe ile ba-
kıyor. Ahıska bölgesinde ’tan fazla aile için e  aldık, 
bu aileleri oraya yerleştirdik. Ancak bu kişilere yönelik 
baskılar de am etmektedir. u konuda sürekli çalışma 
yapmaktayız. u süreçte ürkiye, her zaman yanımızda 
oldu e yardım e i. Amacımız bütün Ahıska ürklerinin 
Ahıska’ya dönmesi değil, haklarımızın geri iadesi, ür-
cistan atandaşı kimliğini almaktır. Ahıska bizim ata 
yurdumuzdur.  topraklarda ciddi şekilde hakkımız ar, 
bu hakkımızın peşinde olacağız e hakkımızı alacağız.” 
şeklinde konuştu. 

Bekleme süresini tamamlayarak vatandaşlık 
için müracaat eden 23 binden fazla hemşehrinin 
olduğunu belirterek Türkiye’de yaşayan Ahıskalı 
sayısının 70 bine yaklaştığını ifade etti. Faaliyet ve 
denetim raporları oy birliğiyle kabul edildi. Tüzük-
te değişiklik yapılarak “Ahıska Türkleri” ibaresi 
yerine “Ahıskalı Türkler” yazılmasına; “Mesket” 
ibaresinin çıkarılmasına; Genel Başkana verilen beş 
kişilik delege kontenjanının Türkiye’deki Ahıska 

Türkleri davasına sahip çıkan ve uzun yıllar bu da-
vaya hizmet eden 1944 öncesi Türkiye’ye göç etmiş 
Ahıskalı Türklere verilmesine; Gençlik Kolları Ko-
misyonunun eklenmesine karar verildi. 

Delegelerin teklif ve onayıyla DATÜB Genel 
Başkanlığına Ziyatdin Kassanov yeniden seçildi.

Programın ikinci yarısında toplantıya davet 
edilen konuklar birer konuşma yaptılar. Genel 
Kurulu’na Almatı Vali Yardımcısı Arman Kırıkba-
yev, TBMM İdari Amiri AK Parti Çorum Milletve-
kili Salim Uslu, Dışişleri Bakanlığı Kültür, Doğu 
Avrupa ve Asya’dan Sorumlu, İkili Siyasi İşler Ge-
nel Müdürü Büyükelçi Şefik Vural Altay, Türkiye 
Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Sayın Nevzat 
Uyanık, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu 
Rıza Kağan Yılmaz, Türk Konseyi Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Destek Hiz-
metleri Daire Başkanı Suat Beylur, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kazakis-
tan Program Koordinatörü Evren Rutbil, Erzincan 
Üzümlü İlçesi Kaymakamı Fatih Acar ve Türkiye 
Maarif Vakfı Asya Pasifik Koordinatörü Harun Kü-
çükaladağlı, Almatı Müftüsü Nurbek Esmaganbe-
tov ve dünyanın birçok ülkesinden Ahıska Türkleri 
Derneği temsilcileri katılmıştır.

Program, bütün misafirler için verilen resepsi-
yonla sona erdi.

Dr. İbrahim Agara
DATÜB İzmir Temsilcisi ve İzmir Ahıska Türk-

leri Derneği Başkanı
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Ankara - Bilkent Üniversitesi Türk Dünyası 
Araştırmaları Topluluğu,  Sürgünün 73. Yıldönü-
mü münasebetiyle 30 Kasım 2017 günü akşamı bir 
program düzenledi. Bu programa konuşmacı ola-
rak Yunus Zeyrek davet edildi. Fotoğraf ve harita 
slaytları eşliğinde konuşan Zeyrek, Ahıska bölgesi-
nin çok eski Türklük geçmişine temas ederek tari-
hin kilometre taşları sayılacak dönemler hakkında 
bilgiler verdi. Ahıska’nın, 1268 - Atabek Hükûmeti 
dönemi, 1578 - Osmanlı fethi ve 1828 esaret felâketi, 

Birinci Dünya Savaşı’yla yıkılan Çarlık Rusya’sın-
dan Bolşevizme geçiş dönemlerine işaret etti. Niha-
yet 15 Kasım 1944 sürgün faciasını yaşanan acılara 
örnekler vererek anlattı. Vatana dönüş mücadelesi 
ve bugünkü durumu anlattı. Büyük bir ilgiyle din-
lenen konuşmanın sonunda sorulara cevaplar verdi 
ve kitaplarını imzaladı. Programa Ahıskalı Gençler 
Birliği Başkanı Murat Ragibov ve arkadaşları da 
katıldı. Program, hatıra fotoğrafları çekilişiyle sona 
erdi.

İ EN  ÜNİVER İ E İN E AHI A ÜR ERİ 
N A I

OKUYUCULARIMIZA!

Derginiz Bizim Ahıska, dünyanın her yanındaki hemşehrilere ulaşma gayretindedir. Elden geldi-
ğince bildirilen adreslere parasız olarak göndermekteyiz. Bize sağlam adresler ulaştığı takdirde dergi 
gönderilecektir. Bu arada maddî durumu müsait olan hemşehrilerimizin bizden desteğini esirgememe-
sini rica ederiz.

Diğer bir husus da 46 /Yaz sayımız Kazakistan ve Özbekistan’daki bazı adreslerden iade geldi. 47. 
Sayımız geri gelmediğine göre adreslere ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu aksamanın sebebini adres sahiple-
rinin araştırıp bize bildirmelerini rica ederiz. 

Dergi paketleri geri gelen isimler şunlardır: Kazakistan: İbrahim Züferov, Yunus Suliyev, Başir Umar, 
Sevda Askarova, Ruslan Rustamov, Leyla Fayeva. Özbekistan: Nasibe Aslanova.

Bir diğer husus da adresine dergi giden hemşehriler mevcut adresten ayrıldıkları zaman lütfen bize 
bildirsinler. Gerekirse başka adres versinler.

Haberleşme adresleri:
Mektup adresi: P. K. 24 Maltepe – ANKARA
E-mail  : bizimahiska@ahiska.org.tr
     zeyrek.y@gmail.com


