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VATANDAN AYRI DÜŞELİ 68 YIL OLDU

Kaleden  Posof Çayı ve Ahıska’ya bakış.

Ahıska Türklerinin tarihî yurtlarından sür-
gün edilmesinin üzerinden tam 68 yıl 

geçti . 
Bunca sene nasıl geçti ? “Hafı za-i beşer nis-

yan ile mâlüldür /insan hafı zası unutma özürlü-
dür.” derler. Doğrudur. Hele biz Türkler için bu 
söz bin defa daha doğrudur! Bu sebeple yeni-
den hatı rlatmak için bu insanlık faciasını kısaca 
özetlemek gerekir.

15 Kasım 1944, Ahıska Türklerinin köy ve ka-
sabaları bir gece vakti  basılarak tüfek ve süngü 
zoruyla evinden barkından koparıldığı tarihti r. 

Hayvan vagonlarıyla günlerce süren ölüm 
yolculuğu, onları Orta Asya ülkelerine serp-
mişti . 220 köy ve kasaba ahalisi, o kış kıyamet 

günlerinde Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan 
sahralarında bir lokma ekmek ve barınacak yer 
aramıştı . Bu hengâmede kimi açlıktan, kimi so-
ğuktan ve kimi de hastalıktan olmak üzere nice 
insan telef olmuştu… 

Bu insanların yiğit evlâtları, Sovyet Rus ordu-
ları içinde “vatan savaşı” veriyordu. Cephelerde 
vuruşanların da kimi bu yaban ellerinde öldü, 
kimi de elini, ayağını, gözünü veya kulağını kay-
betmiş olarak döndü. 

Döndü diyoruz ama nereye döndü? Vatana 
mı? Hayır! Arkada bırakıp gitti  ği diğer aile fertle-
rini uçsuz bucaksız coğrafyalarda aramak üzere 
Orta Asya ülkelerine döndü! Kimi ailesini hemen 
buldu, kimi yıllar sonra buldu, kimi de bulama-
dan bir köşede hayata veda etti  .
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İkisi  de Gürcü olan 
Sovyet diktatörleri  
Zalim Stalin’le onun 
yoldaşı Beriya cellâdı, 
bu suçsuz günahsız 
halkı sürmüş ve gitti  ği 
yerlerde de özel bir re-
jime tabi tutmuşlardı. 

Adeta nefes aldır-
mayan bu sıkıyöneti m 
rejiminde bir köyden 
bir köye gitmek bile 
neredeyse imkânsızdı, 
izne ve kontrole ta-
biydi. Sürgün halkın 
bu zindan hayatı  tam 
12 sene sürdü, ta ki 
Stalin ve Beriya ikilisi 
1953’te cehenneme 
gidene kadar… 

Bu iki zalimin sürdüğü bütün milletler yurt-
larına döndüler. Fakat Ahıska Türklerinin vatan 
yolu hep kapalı kaldı.   

1990 yılında, Ahıskalıları ve daha birçok mil-
leti  zincire vuran Sovyet hapishanesi yıkıldı. ‘Mil-
letler hapishanesi’nden kurtulan milletler, kendi 
millî devletlerini kurdular. Bu defa Ahıska halkı 
birçok devleti n içinde paramparça bir hâlde ya-
şamak zorunda kaldı. Onların değil devleti , vata-
nı bile yoktu.

Ahıska halkının öncüleri Moskova yollarına düş-
tü, vatan yolunun açılması için gayret gösterdiler. Fa-
kat bu mücadeleden bir sonuç alamadan her biri bir 
diyarda hayata veda etti  ler. 

Bir zamanlar samimî ve gayretli hamlelerle 
yola çıkan Ahıska sivil toplum hareketi , gitgide 
yozlaştı  ve bugünkü melez/moloz ve kendi hal-
kının davasından habersiz bir hâle geldi. Mazlum 
bir halkın millî vatan davası fuar ve festi val ha-
vasına dönüştürüldü. Bilgi, iman ve güçlü teşkilât 
yapısından mahrum bir harekett en ne beklenebi-
lir? Merhum Ziya Paşa (1825-1880), “Cânan gide, 
rindân dağıla, mey ola rizân/Böyle gecenin hayr 
umulur mu seherinde” demiş... 

Manzaraya bakınca Ahıska davası neredey-
se küllenmeye bırakılmış görünmektedir. Bunu 
hiçbir temiz vicdan kabul edemez. Tarih bize bu 
sorumluluğu yüklemişti r. Namus ehli, o uğursuz 
tarihi ve mazlum halkımızın yaşadığı musibetleri 
yaşanmamış olarak düşünemez. Bu davayı anla-
makta zorlananlar asla milleti n önünde durma-
malı; kazaen ön safa geçmişse başını kaldırıp, 
etrafı na bakarak derhal geri çekilmelidirler.

İsim isim saymamıza gerek var mı? Tarihte 
Türk milleti yle şu veya bu şekilde kaderi kesişmiş 
olan  ufak tefek kavimlere bakınız, neler yapıyor-
lar! Hiçbir zaman hak etmediklerini isti yorlar! 

Bizler ne yapıyoruz? Vatan davamız, bol ye-
mekli toplantı  ve festi valle menzile varır mı?

Sivil toplum tarihimizde temiz ve şanlı bir yeri 
olan Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Fede-
rasyonu (AHDEF/2004-2007), üç senelik ömrün-
de ilki Ankara’da, ikincisi İstanbul’da olmak üzere 
millî ve milletlerarası çapta büyük konferanslar 
düzenlemişti . AHDEF’in de çabasıyla 2007 yılın-
da Gürcistan’da dönüş kanunu çıkmış ve binlerce 
insan vatana dönmek için müracaat etmişti r. Fa-
kat Gürcistan yetkilileri, verdiği sözleri tutmamış, 
bu müracaatları zamanında sonuçlandırmamış, 
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aksine günden güne yeni belgeler istemiş ve işi 
çıkmaza sokmuştur. Bunlar yetmezmiş gibi ken-
di imkânlarıyla vatana gelen insanları en iğrenç 
usullerle geldiğine pişman etmişti r. Bu iti barla 
Saakaşvili dönemi, Ahıska Türkleri açısından la-
netli bir dönemden başka bir anlam ifade etme-
mektedir. Zira bu dönem, verilen sözü tutmama, 
yalan söyleme, oyalama ve akla hayale gelmez 
şeytanlıklardan ibaretti  r.

Bugünkü vaziyete baktı ğımızda Ahıska Türk-
lerinin, Sovyet yıllarından daha olumsuz şartlar-
da hayat mücadelesi verdiklerini söyleyebiliriz. 
Hemşehrilerimiz önceleri Özbekistan, Kazakis-
tan, Kırgızistan ve Azerbaycan’da toplu hâlde 
ve dayanışma içinde yaşıyorlardı. Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra bu ülkelere Rusya 
Federasyonu ve Ukrayna da eklendi. Zamanla bir 
kısmı Türkiye’ye göç etti  . Bir kısmı da ABD tara-
fı ndan götürülerek binlerce kilometre mesafede-
ki Amerika kıtasına serpildiler. Bu gidişin sonunu 
görebiliyor muyuz?  Beş yüz haneli bir Rus veya 
Ukrayna köyünde yaşayan 10-15 hanelik Ahıska-
lıların isti kbali hakkında ne düşünürsünüz?

Bir insanlık faciası olan sürgünün üzerinden 68 
sene geçti ! Bugün kim biliyor, kim hatı rlıyor, kim 
kafa yoruyor? “Türk nefreti ” körükleyen sözde 
“Türk medyası” bu insanlık trajedisi karşısında kör 
ve sağır! Varsa yoksa Ermeni, Rum, Kürt vs. Hiçbir 
gazete ve hiçbir TV kanalı bu trajediyi lâyıkıyla 
gündeme geti rmiyor. Sadece bazı uyanıkların 
para kazanma vasıtası yahut da gece yarısı maga-
zin programlarının dolgu malzemesi oluyor! 

Açıkça ifade edelim ki sözde Türk medyası, 
halkımızın vatan davasına destek olmamıştı r. 
Bütün basılı ve görsel medya organlarının isim 
isim ayrıca sorgulanması gerekti ğini düşünüyo-
ruz. Bakalım kaçının halkımızın yüzüne bakmaya 
yüzü var!

Türkiye, Gürcistan’da iş başına gelen yeni yö-
neti mle konuyu ele almalı ve vatana dönmek is-
teyen hemşehrilerimizin tez elden vatan hasre-
ti ne son vermek için ne gerekiyorsa yapmalıdır. 

Bu hususta Gürcistan’ın yeni ikti darıyla diyalogu 
olacağı anlaşılan Rus hükûmeti  de görüşmelere 
dâhil edilmelidir. 

2011 yılında Ukrayna ve Rusya seyahati miz-
den sonra bir rapor hazırlayıp resmî makamla-
ra sunmuştuk. Bu raporda Ahıska Türklerinin 
vatancüda vaziyeti ne bir an evvel son verilmesi 
gerekti ğine işaret etmişti k. Maalesef yer demir 
gök bakır! 

Tekrar ediyoruz: Bu şanlı halk yaban ellerde, 
darmadağınık bir hâlde yok olmaya terk edile-
mez. Birçok insanın yerinden kalkıp göç etme-
ye gücü mecali yoktur. Onların elinden tutup 
Türkiye’ye geti rmelidir. Rusya ve Ukrayna’dan 
başlamak sureti yle çaresiz insanlara el uzatma-
lıdır.

Kendi imkânlarıyla Türkiye’ye gelenlerin prob-
lemleri çözülmelidir. Vatandaş olmak için beş 
sene bekleme şartı  kabul edilemez. Ahıskalıların 
yaşamakta olduğu yerlerde gerekli çalışmalar ön-
ceden yapılmalı ve kontrollü şekilde Türkiye’ye 
kabul edilmelidir. Yine önceden tespit edilmiş boş 
köy ve kasabalara toplu olarak yerleşti rmeli ve hiç 
bekleti lmeden vatandaşlık verilmelidir. 

Şu hususu da belirtelim ki Türkiye’nin de bu 
değerli insanlara her bakımdan ihti yacı var!

Neti ce olarak, 68 yıl evvel hiçbir suç isnat 
edilmeden sürülen Ahıska Türklerinin sürgün 
hayatı  devam etmektedir. Başta Türkiye, Rusya 
ve Gürcistan olmak üzere bütün insanlık âlemi, 
bu sürgün hayatı nın sona ermesi için elden ge-
leni yapmalıdır.

Unutulmaması gereken bir husus da Ahıska 
ve Ahıska Türkleri davasının küllenerek unutul-
masıdır! Bu davayla uzaktan yakından sorum-
luluğu olan kim varsa ecdadımızın âhıyla helâk 
olmak ve lanetlenmek istemiyorsa bu uğurda 
elinden geleni yapmalıdır. Bu davanın görevi 
bitmeyen bekçisi Ahıska gençliğidir. Onlar da bu 
sorumluluğu idrakin şuuruyla hareket etmelidir. 
Zira bu davanın hakikî sahibi onlardır.
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