
 Dr. İbrahim AGARA*

SÜRGÜN VE SOYKIRIMIN 68.YIL DÖNÜMÜ

Tarihimize kara harflerle yazılan 15 Kasım 
1944’te anavatanımız Ahıska’dan 24 saat 

içinde 100.000’in üzerinde insanın sürülmüştür. 
Bu sürgün esnasında 17.000’i çocuk olmak üze-
re 30.000’e yakın insan telef olmuştur. Hani ta-
rif ediyorlar ya, soykırım şuna denir diye… Evet, 
işte tam öyle, “…belli bir etnik grubu, yok olmak 
üzere, yerinden yurdundan söküp atmak…” İşte 
bize bu yapıldı. Biz Türk olduğumuz için bu faci-
ayı yaşadık. Hayvan vagonlarında otuz, kırk gün 
süren ölüm yolculuğunda açlıktan, dondurucu 
soğuktan ve hastalıktan vefat eden suçsuz, gü-
nahsız insanlarımız… Hınca hınç dolu hayvan va-
gonlarında, utancından tuvalet ihtiyacını gidere-
meyen ve hayatlarını kaybeden kadınlar, tren-
lerden atılan kefensiz cesetler, yargısız infazları 
yaşamış bir Türk topluluğuyuz. 

Ahıskalılar, 1989 yılında Özbekistan-
Fergana’da KGB provokasyonları sonucu Öz-
beklerin ‘Türklere Ölüm!’ naralarıyla gerçek-
leştirilen katliamda 300’den fazla kayıp vermiş, 
1000’den fazla evi yakılmış ve 100.000’e yakın 
insanı buraları terk etmek zorunda kalmış, ikinci 
sürgünü yaşamıştır. 

Ahıskalılar, 2005 yılında Rusya’nın Krasno-
dar şehrinde uygulanan ırkçılık uygulamaları 
sonucunda Amerika’ya göçe maruz kalmışlardır.

Ahıskalılar, büyük sürgünün üzerinden 68 
sene geçmesine rağmen kaybettiği hak, hürriyet 
ve topraklarını geri alma mücadelesine devam 
eden bir Türk topluluğudur. 

Ahıskalılar, 68 yıl boyunca devam eden ve 
bu zaman zarfında sürgünlere, soykırımlara ve 
haksızlıklara uğramış olmasına rağmen ‘insan 
hakları savcıları’ tarafından kendilerine önem 
verilmemiştir. Onların hayatı, yoksulluk, tecrit, 
tehdit, baskı, gözlem ve tacizle geçti. 

Ahıskalılar, Sovyetler Birliği’nde kimliğinde 
Türk yazan ve bununla da gurur duyan bir halk-
tır. Bu halk, komünist rejimden çektiği acılarla 
anılmaktansa, hakkında destanlar yazılması ge-
reken bir topluluktur. 

Ahıskalılar, iki satırlık yazılarla değersiz say-
falar arasında kaybolan, Türk dünyası tarihçileri 
ve yazarları tarafından Türklük uğrunda verdiği 
mücadeleden dolayı hak ettiği ilgiyi ve itibarı gö-
remeyen Türk toplumudur.

Ahıskalılar, anavatanımız Türkiye’de bile ya-
bancı muamelesi gören, bin bir zorlukla ikamet 
tezkeresi verilen ve beş sene sonra Türk vatan-
daşlığına kabul edilen, üstelik de bu zaman zar-
fında çalışma hakkı tanınmayan Türklerdir!

Ahıskalılar, kaderlerine küsmeden vatanına, 
toprağına ve bayrağına sımsıkı sarılarak hayat 
mücadelesi veren halktır. 

TBMM’nin 1992’de çıkardığı 3835 sayılı göç 
kanununun uygulanmamaktadır. Diğer taraftan 
Gürcistan da çıkarmış olduğu Ahıska’ya geri dö-
nüş kanununu uygulamamaktadır. Bütün bunla-
ra rağmen Ahıskalılar, geleceğe ümitlerle bak-
maktadır.

Özlem dolu gözyaşları ile uzaktan uzağa 
vatan dediği Ahıska toprağını göremeyen ama 
kokusunu kalbinin derinliklerinde saklayan Türk 
toplumudur Ahıskalılar. 

Sürgünün 68.yıl dönümünde geriye dönüp 
baktığımızda maalesef Ahıska’ya hâlâ çok uzak-
ta olduğumuzu görüyoruz. Vatandan uzakta ça-
resizlik içerisinde, Ahıska doğumlu insanlarımızı 
bir bir kaybediyoruz. 

Ahıskalılar, hayatı sürgünlerde geçmiş, 68 yıl 
önce yaşanan soykırım faciasından sağ kalan bir 
avuç insanı teselli bulamamış bir Türk toplumu-
dur.

Ahıskalılar, insan hak ve hürriyetleri ile de-
mokrasiden çokça bahsedildiği bir dünyada 
onun tadına varamayan tek halktır. 

15 Kasım 1944 tarihinin yıl dönümünde, 
geçmişimize kara harflerle yazılmış bir yılı daha 
atlıyoruz. Neyse ki tarihin gizli sayfalarına adı-
mızı acı dolu günlerle, ama Türk olduğumuzu 
haykırarak yazmışız. Biz ki 68 yıldır vatanımızdan 
uzak yaşıyoruz, umut dolu yüreklerimizle yarın-
lara güven ve inançla bakıyoruz. Elbet bir gün 
ellerimizle vatan toprağını avuçlayacağız…

Şimdilik vatanımızda ezanımızı duyamasak, 
Türk bayrağını göremesek de, elbet bir gün gö-
receğiz. 

Ahıskalılar bu ümitle yaşamaktadır. 
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