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Kars - Tiflis demiryolu hattının açılışı.

Dergimizde bölümler hâlinde yayımlamakta
olduğumuz bir makalenin dikkatlerinizi çekmiş
olacağını tahmin ediyoruz. Bu sayımızda ikinci bölümünü verdiğimiz Küçük Asya Etrafında Mücadele
ve Türkiye’nin Taksimi Meselesi başlığını taşıyan ve
M. P. Veltman tarafından kaleme alınmış olan çok
eski bir makaleden bahsediyoruz. Makaleyi dikkatle okuyanlar, Osmanlı Devleti’nin topraklarını
paylaşmaya karar vermiş olan emperyalist devletlerin çabasını göreceklerdir. Onlar, bu emellerine
nâil olmak için Osmanlı coğrafyasında demiryolu hatları inşâ etme projeleri hazırlamışlar ve bu
projeler etrafında yarışa girmişlerdir. Almanya ve
Fransa projeler hazırlarken Rusya ve İngiltere, bu
projelerin gerçekleştiği takdirde neler olacağının
ince hesaplarını yapmaktaydılar.
Ne yazık ki bizim, demiryolunun savaşta ve barışta ne kadar önemli olduğunu bugün de lâyıkıyla
anladığımızı söylememiz çok zor… Avrupa ülkelerine bilhassa Almanya ve Fransa’ya gidenler,
demiryolu ağlarının coğrafyayı nasıl sardığını ve
bununla da kalmayarak tren yolculuklarının ne kadar hızlı, konforlu ve zevkli olduğunu müşahede
etmişlerdir.
Sadede gelecek olursak, temeli 2007 yılında
atılan ve tamamı 838 km’den meydana gelen KarsTiflis-Bakü Demiryolu Hattı, 30 Ekim 2017 tarihinde
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
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Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin iştirakleriyle işletmeye açıldı. Bu yolun 76 km’si Türkiye sınırları dâhilinde, 259 km’si de Gürcistan’dadır. Batı Avrupa’yı Uzak Asya’ya bağlayacak olan
bu hattın hayırlı olmasını diliyoruz.
Biz, KTB hattıyla ilgili görüşlerimizi bu hattın
inşâsının başlamasından önce dile getirdik. Fakat
sesimiz yerine ulaşmadı. Şimdi tekrar ele almamızın
sebebi şudur: Mevcut hükûmetimizin demiryollarına
ayrı bir önem atfettiği bir dönemde, bizim öne
sürdüğümüz görüşlerin de kayda değer olduğunu
belirterek yanlışta ısrarın getireceği zararları önceden
hesap etmenin zaruretine işaret etmektir.
Bu anlamda görüşlerimizi ilk defa 18-20 Eylül 2006’da Antalya-Kemer’de yapılan 10. Türk
Kurultayı’nda dile getirdik. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in huzurlarıyla gerçekleşen bu kurultayda, Uluslararası
Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı sıfatıyla
yaptığımız konuşmada, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı’nın Ardahan üzerinden Ahıska’ya bağlanması gerektiğine işaret ettik. Kurultay dönüşü
de konuyu detaylandıran bir yazımızı, Basın Yayın
ve Enformasyon Genel Müdürü Salih Melek Bey’in
delâletleriyle zamanın Demiryolları Limanlar ve
Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Kuşhanoğlu’na faksladık. Tabii ki hiçbir işe
yaramadı!

Kış 2018

Bizim AHISKA

Ağlar ecdat yurdu, ağyâra kalmış,
Bin bir dert içinde efkâra kalmış;
Evlâtta vefa yok, dostu habersiz,
Can Ahıska yoldan kenara kalmış.
N. Kopuzlu
Söz konusu faks yazımızda, Kars-Tiflis demiryolu hattının geçtiği Ahılkelek’ten bahisle burada
bir güvenlik meselesi olduğunu belirttik. AhıskaPosof üzerinden gelen enerji hatlarına dikkat çekerek demiryolunun da buna paralel gitmesine işaret
ettik. Bu demiryolunun Ardahan-Posof üzerinden
Ahıska’ya bağlanması zaruretini sebepleriyle dile
getirdik. Belki Ardahan-Posof arasındaki Ulgar
Dağı engeli söz konusu edilebilir. Bu engel, dağın
güneyinden geçen eski karayolu (Rus posta yolu),
birkaç viyadükle aşılabilir; yahut tünel düşünülebilirdi. Tünelin pahası, memleketin pahasıyla ölçülmez. Bu mülâhazalar göz önüne alınarak projenin
yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettik.
Bundan birkaç ay sonra, 27 Ocak 2007 tarihinde
Federasyonumuzun İstanbul-Eresin Otel’de düzenlediği Uluslararası Ahıska Türkleri Vatana Dönüş
Konferansı’nda, Kafkasya incelemeleriyle bilinen
arkadaşımız Hasan Kanbolat, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi başlıklı bir konuşma yaptı. Bu projenin ilk çalışmalarının 1993’te başladığını belirterek
o tarihten itibaren yapılan çalışmaları anlattı. Dergimizde de neşredilen bu konuşma metninin sonuna ‘Editörün Notu’ olarak biz de görüşlerimizi
ilâve ettik.1
Daha sonra konuyla ilgili müstakil bir makale
yazdık. Bu makalede, tarihî Rus-Kafkas demiryollarını da ele alarak özetle şu hususlara işaret ettik:2
“Kars-Tiflis demiryolu Ardahan üzerinden Ahıska’ya
bağlanmalıdır. Böylece Ardahan ve Artvin gibi illerimiz
1
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Hasan Kanbolat, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi, Bizim Ahıska, S. 7, 2007.
Yunus Zeyrek, Kars-Tiflis Demiryolu, Bizim Ahıska, S. 8, 2007.
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Bakü-Ceyhan enerji hattı ile Kars-Tiflis demiryolu hattı.

demiryoluyla Ankara’ya bağlanmış olur. Rus işgal yıllarında Kars-Ardahan dekovil hattı işlediğinden güzergâhı
da bellidir. Ulgar Dağı’na ya tünel yapılmalı ya da
Ulgar’ın arkasından geçen eski Rus posta yolu takip
edilmelidir. O zaman Ardahan milletvekillerinden biri,
“Posof’ta kaç kişi yaşıyor ki tünel yapalım! Masrafa değer mi…” demişti. (O tünel şimdi inşaat hâlindedir!)Bir
diğer husus, Tiflis-Ahıska demiryolu çalışmakta ve Posof
sınırı yakınına Vale istasyonuna kadar gelmektedir. Bakü-Ceyhan enerji hatları da bu güzergâhtadır. Enerji
hatlarının bakım ve güvenliği açısından demiryoluyla paralel olması bir avantajdır. Mevcut projeye göre
Kars’tan hareket eden bir tren, Türk toprakları içinde
hiçbir meskûn yere uğramadan Gürcistan’ın merkezi
Ahılkelek olan Cavaxet bölgesine girmektedir. Ermenistan sınırındaki bu bölge Ermenilerle meskûndur.
Bölgede yaşayan Ermeniler, bu hattın yapılmasına karşı
Ahılkelek’te gösteriler yapmaktadır. Ola ki bir gün bu
hattın güvenliği de tehlikeye girebilir…”
Taraf ülkeler, 1998’de imzaladıkları Ankara
Deklerasyonu’yla Bakü-Ceyhan boru hattını desteklediklerini ilân ettiler. BP, bu hattın jeopolitik
değil, ticarî bir proje olması konusunda ısrarlıydı. Gürcistan, boru hattının güvenliğini sağlamak
için elindeki bütün imkânları seferber edeceğini
bildirdi. “Jeopolitik ve ticarî projeler” üzerinde
tartışmak herhalde erbabının işidir. Bu hattın geçtiği Tiflis-Ahıska güzergâhının güvenliğini sağlayabileceğini düşünsek de, demiryolu hattının geçtiği Cavaxet bölgesi için aynı şeyleri düşünmemiz
çok zordur. Nitekim Gürcistan yönetiminin yakın
zamanda Cavaxet/Ahılkelek bölgesinde acze düştüğünü biliyoruz.
Sözün kısası, bu demiryolu hattı bizim öne sürdüğümüz şekilde gerçekleşseydi Kars’tan kalkan
bir tren Ardahan’a ve oradan da Ahıska üzerinden
Tiflis’e varacaktı. Böylece enerji hatlarına paralel
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devam eden bu yolun güvenliği üzerinde de bir
endişemiz olmayacaktı.
Bugün inşaatı devam etmekte olan ve Avrupa
ülkelerine doğal gaz aktaracak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), daha
kestirme olan Kars-Tiflis demiryolu hattını takip
etmemektedir. Bu hat, kuzeyde, Ahıska üzerinden
gelerek, Türkiye-Gürcistan sınırından Posof’a girmektedir. Posof’un Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt,
Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa,
Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak
üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında
Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Görülüyor ki bu hat da önceki Bakü-Ceyhan enerji hattına
paralel olarak yapılmaktadır.
İnsanın, enerji hatlarının projelerini ve fizibilite
çalışmalarını yapanlarla demiryolu projelerini
yapanlar aynı ülkenin vatandaşları değil mi, diye
soracağı geliyor. Acaba mesele, tarihte yaşananlardan habersiz, coğrafyaya yabancı mühendis
veya siyasilerden mi kaynaklandı yoksa bizim
bilmediğimiz başka sebepler mi vardı… Her şeye

rağmen biz Ahıskalılar, bir gün mutlaka Ardahan Ovası’nda, Ulgar Dağı tünellerinde ve Ahıska
Kalesi’nin dibinde ay yıldızlı trenlerin sesini duyacağımızı hayal ediyoruz. Öyleyse temeli 11 Mart
2017 tarihinde atılan ve 29 Ekim 2019’da bitirilmesi
hedeflenen Ulgar (Ilgar değil!) Dağı tünelinin ona
göre yapılması gerekir. Zira on sene önce bu tünelden bahsettiğimiz zaman gülenler nasıl şimdi
önlerine bakıyorsa, bir zaman gelir buradan da demiryolu geçeceğini bugünden göremeyenler aynı
şekilde mahcup olurlar.
Demiryolu ulaşımı hâlâ en hızlı ve en güvenli olma özelliklerini korumaktadır. Unutmamalı,
Ruslar Kafkasya’yı ve Uzak Sibirya steplerini bu
sayede elde tutabilmişlerdir. Fakat bizim Doğu
Anadolu’ya demiryolu yapmamıza mani olmuşlardır. Veltman, bu meseleyi de açıkça yazmaktadır.
Bu arada genç Türkiye’nin kuruluş yıllarında önümüze konulan ABD’nin “Chester Projesi” de hatırlanmalı. Bu proje, Doğu Anadolu demiryollarıyla
ilgili bir sömürü plânıydı; iyi ki gerçekleşmemiş.
Veltman’ın makalesini okurken, geçmişte yaşananları unutmamak ve iyi anlayıp değerlendirmek
gerektiğini düşünüyoruz.

ANIYORUZ

Türkolojinin
büyük
bilgini,
çok değerli Hocamız Prof. Dr. M.
Fahrettin Kırzıoğlu, 2005 yılı 10
Şubat’ında aramızdan ayrılmıştı.
Erzurum Palandöken Belediyesince
hazırlanan 2018 yılı Erzurum
Takvimi, Hocamızı unutmamış.
Yunus Zeyrek, vereceği bir konferanstan önce
Bunu bir kadirşinaslık örneği
Prof. Dr. Kırzıoğlu ile.
olarak değerlendiriyor, bu takvimi
hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Zira Prof. Kırzıoğlu’nun aynı
zamanda bir Erzurumiyatçı vasfı da vardır.
Vefatının 13. Yıldönümünde Hocamızı büyük saygı, sevgi ve
rahmetle anıyoruz.
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