HABERLER

İZMİR’DE SÜRGÜNÜ ANMA PROGRAMI
Nusret KOPUZLU
Ahıska Türklerinin 15 Kasım 1944 tarihinde
yurtlarından sürgün edilmelerinin üzerinden tam
67 sene geçti. Bu insanlık faciasının yıldönümü
münasebetiyle İzmir’de bir anma programı düzenlendi. Programa İzmir’de yaşayan Ahıskalılar, burada öğrenim gören gençler, Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve Üniversite hocaları katıldı.
İzmir Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve Dost İller Derneğinin katkıları ile İzmir’de
öğrenim gören Ahıskalı öğrencilerin organize ettiği
program, 9 Aralık 2011-Cuma günü saat 18.00’de
Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evinde başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Ahıskalı Öğrenciler Birliği Başkanı Rüstem Alioğlu bir açılış konuşması yaptı. Alioğlu, 1944 sürgününde yaşanan
acılara işaret ederek halkımızın içinde bulunduğu
hazin durumun bir an önce son bulması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.
Konya Tıp Fakültesi öğrencisi Rahman Haydaroğlu, Yunus Zeyrek’in yazdığı Ben Ahıska’yım adlı
şiiri okudu. Bu şiir dinleyiciler tarafından coşkunca alkışlandı.
Ahıska Türklerinin Dünü ve Bugünü başlıklı konuşmasını yapmak üzere kürsüye Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Bizim Ahıska Dergisi
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Genel Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek davet edildi. Ahıska Türklerinin hayatını gözler önüne seren
eski siyah-beyaz fotoğraf sergisinin fotoğraflarından sonra slâyt gösterisi eşliğinde konuşan Zeyrek, Ahıska Türklerinin Ahıska bölgesinin çok eski
yerli halkı olduğuna işaret etti. Bu gerçeğin eski
Gürcü kaynaklarında da yer aldığını belgeleriyle
anlattı. Bölgenin 1268-1578 tarihleri arasında yerli
bir Türk hükûmeti tarafından yönetildiğini ve 1578
tarihinde Safevî Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne
intikal ettiğini belirten Zeyrek, özetle şunları söyledi: “Ahıska şehri, 250 sene Osmanlı’nın Çıldır Eyaleti merkezi olmuş bir bilim ve ticaret merkeziydi.
İşte Ahıska’daki tarihî Ahmediye Camii ve medreselerinin can çekişen harap hatıraları da buna şahitlik etmektedir. 1828 Osmanlı-Rus Savaşı’nda
halkımızın yediden yetmişe yiğitçe savunmasına
karşılık şehir ateşe verilmek suretiyle Rus esaretine düşmüştür. Ruslar, Ahıska’nın sembolü olan Ahmediye Cami medresesinin kıymetli eserlerle dolu
kütüphanesini yağmalayarak Petersburg’a götürdüler. Ahıskalı gençler, lisans üstü çalışmalarını bu alanda yapmalıdırlar. 1828 yılından bugüne
halkımızın macerasını Rus kaynaklarını takip ederek yeni eserler yazmalıdır. Çarlık’tan Sovyet rejimine intikal eden Ahıska, bu dönemde daha fecî
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felâketler yaşamış ve hiçbir geçerli sebep gösterilmeden 15 Kasım 1944 gecesi tarihî yurtlarından
sürgün edilmişlerdir. Onları sürgüne götüren trenlerin geldiği demiryolu da bizim kadınımızın kızımızın elleriyle yaptırılmıştı! Stalin 1953’te cehenneme
gittikten sonra onun zamanında sürülen topluluklar vatanlarına dönmüş fakat Gürcistan yönetimleri Ahıskalıları vatana bırakmamışlardır. Bugün Avrupa Konseyi süreci devam etmektedir. Bugün Gürcistan gönülsüz olsa da halkımızın vatana döneceği günleri umutla beklemekteyiz.”
1989 yılında Özbekistan’da Fergana Vadisi’nde
başlayan ve yayılan olaylarla Ahıska Türklerinin
yeni sürgünler ve yeni acılar yaşadığını hatırlatan
Zeyrek, bu halka mensup olup da geçmişte yaşananları unutan ve unutturanların, ecdadının lanetinden kurtulamayacaklarını söyledi.
Zeyrek’in konuşmasını müteakip Dünya Ahıska
Türkleri Birliği Başkan Vekili Prof. Dr. İlyas Doğan
kürsüye geldi. DATÜB faaliyetlerinden bahseden
Doğan, Ahıska Türklerinin dağınıklıklarına işaret
ederek sivil toplum alanındaki çalışmaların yetersiz olduğunu, bazı hemşehrilerin Ahıska davasına
sırtını döndüğünü dile getirdi. Bu durumun bizim
halkımıza yakışmadığına işaret eden Doğan, “Çok
çalışmalıyız. Bilim ve san’at alanında hatta iş sahasında öne çıkmalıyız. Sonuç alıncaya kadar davamızı her vesileyle ve ısrarla takip etmeliyiz. Bunun
için de hepimize görev düşmektedir.” dedi.
İzmir Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Dr. İbrahim Agara konuşmasında Türkiye’ye gelmiş olan hemşehrilerin problemlerine işaret etti. Vatandaşlık yolunun çok
uzun olmasının Ahıskalıların ıstıraplarını daha da
arttırdığını söyleyen Agara, özetle şunları söyledi: “Beş yıl çalışma izni olmadan ikamet şartı
bizi yaralıyor. Geldikleri yerlerde her şeyini bırakıp gelen insanlarımız burada çok zor durumda
kalıyor. Devletimizin başka ülkelerdeki uygulamaları göz önüne alarak buna bir hal çaresi bulması gerekir. 2015 yılında başlayan İzmir yakınındaki Ahıskakent köyümüzün inşaatındaki eksiklikler de tamamlanmak üzeredir. İnşaallah 2012
Nisan’ında hemşehrilerimiz bu köydeki evlerine
taşınacaklardır.”
Program, İzmir Ahıskalı Öğrenciler Birliği
Başkanı Raşit Julfayev’in teşekkür konuşmasıyla son buldu.
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Y. Zeyrek.

Salon giriş kapısı önünde kitap standı hazırlandı
ve Yunus Zeyrek’in kitapları arz edildi. Misafirlere
Bizim Ahıska dergisi dağıtıldı.
İzmir Kanal 35 TV ekibi, Yunus Zeyrek’le bir röportaj yaptı ve akşam ana haber bülteninde yayımladı.
Program, İzmir Kâtip Çelebî Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan’ın davetlilere verdiği akşam yemeği ile sona erdi. Bu yemekte Ahıskalı öğrencilerin eğitim problemleriyle ilgili soruları üzerinde konuşmalar yapıldı.
Geceyi İzmir’de geçiren Zeyrek, ertesi gün sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde de Ahıskalı gençlerle birlikte oldu; sohbet etti. Bu toplantılarda sivil
toplum hareketi içinde yaşadıklarını anlattı. Gençlerin sorularına cevaplar verdi ve özetle şunları söyledi: “Bugün halkımızın ıstırap dolu sesinin duyulmamsının yegâne sebebi sivil toplum faaliyetinde
birlik içinde, şuur ve bilgiyle hareket edilmemesinin
çok zararları oldu. Bilgi kirliğine dikkat etmelisiniz.
Sağlam bilgi birliği olmayınca fikir birliği de olmuyor.
Herkesin düşüncesi çok farklı olunca birlik sağlanamıyor. Fergana faciası ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bunca yıl geçti. Geldiğimiz yeri görüyorsunuz. Lâyıkıyla çalışsaydık halkımızın hiç olmazsa bir kısmı vatana dönmüş olabilirdi. Türkiye’de
birlik içinde çabalayan ve öğrencilerin elinden tutan
derneklerimiz, vakıflarımız, özel yurtlarımız olurdu.
Sizler bu yaşananlardan ibret dersi alarak geleceğimizi tanzim etmelisiniz. Sorumluluklarınızı bilmelisiniz. Okullarınızdan zamanında ve başarıyla mezun
olmalısınız. En önemlisi çok okumalısınız. İşte sekiz
yıldan beri düzenli olarak çıkan ve hemşehrilerimizin yaşadığı bütün ülkelere gönderilen Bizim Ahıska, sizin bilgi ve kültür pınarınız olmalıdır.”
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BİLKENT ÜNİVERSİTESİNDE
AHISKA RÜZGÂRI

Ankara-Bilkent Üniversitesi Türk Dünyası
Öğrenci Topluluğu, 22 Aralık 2011 günü akşamı, “Ahıska Tükleri” konulu bir konferans düzenledi.
Üniversiteye davet edilen konuşmacı Yunus
Zeyrek, sinevizyon ve slâyt gösterisi eşliğinde
yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin yaşadığı tarihî süreci anlattı. Ahıska Türklerinin Ahıska Bölgesinin eski/tarihî halkı olduğuna işaret
eden Zeyrek, 1828 Felâketi üzerinde durdu.
Bölgenin Rus esaretine düştükten sonra senelerce insanlık trajedisi yaşandığını söyledi.
Konferansın verildiği gün Fransa Parlamentosunda “Ermeni soykırımını inkârına ceza kanunu” çıkmış olmasına dikkat çeken Zeyrek,
özetle şunları söyledi:
“Ahıska Türkleri Ermeniler gibi devlete isyan
etmedi, düşmanla iş birliği yapmadı, karakolları ateşe vermedi, asker kollarını basmadı. Aksine Sovyet Devletine kırk bin çocuğunu feda
etti. Buna karşılık da yurdundan yuvasından
sürgün edildi. İnsanlık âlemi soykırım ve insan
hakları çiğnenen bir topluluk arıyor ve gerçekten insanlık şerefini kurtarmak istiyorsa Ahıska Türkleri faciasını görmelidir. Ne yazık ki Türk
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medyasında Ermeni Taşnakçıları ruhuyla kalem sallayan hayli vatandaşımız var! Böyle hürriyet nerede var? Bunların bir kısmı Stalinci, bir
kısmı Ermeni lobisinin gönüllüsü! Bir kısmı da
millî tarih şuurundan habersiz cahil… Bunların
yegâne emeli, Ermeni tezlerini sizlere kabul ettirmektir. Onun için çok dikkatli olmanız, sağlam kaynaklardan doğru bilgilerle donanmanız
gerekir. Ahıska Türkleri konusunda hiçbir köşe
yazarı ciddî tek satır yazmıyor! Hiçbir TV programcısı Ahıska Türkleriyle ilgili ciddî bir program yapmıyor. Biz halkımızın yaşadığı faciaları önce kendi milletimize anlatmalıyız. Ama bu
imkândan da mahrum bulunmaktayız. Bugün
Kırgızistan’da Rusya’da, Ukrayna’da yaşayan
hemşehrilerimizin geleceğini nasıl görüyoruz?
İyimser olabilir miyiz? Şüphesiz yapmamız gereken çok şey var… Ama en önemlisi doğru
bilgiler edinmek. Zira başarının yolu, doğru bilgilerle sağlanan fikir birliğinden geçmektedir.”
Zeyrek, konuşmasının sonunda üniversiteli gençlerin muhtelif sorularına cevaplar verdi.
Sonra da Bu Dosyayı Kaldırıyorum ve Ahıska
Araştırmaları adlı kitaplarını imzaladı. Gençler
de teşekkür ederek kendisine çiçek verdiler ve
bir de hatıra fotoğrafı çekildiler.
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TRABZON RADYOSUNDA AHISKA TÜRKLERİ

TRT Trabzon Radyosu, Ahıska Türklerini
unutmadı. 3 Ocak Salı günü Saat 12.37’de başlayan program 15 dakika devam etti.
Canlı olarak yayınlanan programda Yunus
Zeyrek, sorulan soruları cevaplandırdı.
Ahıska Türklerinin, Kür ve Çoruh ırmakları havzalarının çok eski/kadim halkı olduğuna işaret

Yusuf URAMALI
eden Zeyrek, bölgenin 1578 yılında Safevilerden Osmanlı Devleti’ne intikal ettiğini söyledi.
Zeyrek özetle şu ifadelere yer verdi:
“Ahıska, 1828 yılında Çarlık Rusya’sının
istilâsına uğradı. Bu savaşta Ruslarla birlikte hareket eden, Erzurum, Kars ve Bayburt’ta Türk
komşularını öldüren Ermeniler, savaş sonunda
buralardan kaçarak Ahıska bölgesine yerleştiler. Bu nüfus hareketlerine rağmen bölgenin kahir ekseriyeti Türklerden meydana gelmekteydi. İkinci Dünya Savaşı sonrası Kars, Ardahan ve
Artvin’i Sovyet Gürcistan’ına katmayı hayal eden
Stalin, bu halkın yiğitliğinden korkarak, 15 Kasım 1944 gecesi, bütün Ahıska halkını Orta Asya
ülkelerine sürdü. Bugün birçok ülkede darmadağın hâlde yaşayan Ahıskalılar, tarihî yurtlarına
dönecekleri günü beklemektedirler.”
Zeyrek, program sunucusunun isteği üzerine “1944” adlı şiirini de okudu.

ALMANYA TEMSİLCİMİZ
BÜROMUZU ZİYARET ETTİ

Dergimizin Almanya Temsilcisi, hemşehrimiz
Orhan Kalem, Türkiye’ye geldi; bu arada
dergimizin bürosunu ziyaret etti. Genel Yayın
Yönetmeni Yunus Zeyrek’le sohbet etti.
13 Kasım 2011 günü gerçekleşen ziyaret
esnasında derginin yayın çizgisi, prensipleri
ve daha çok okuyucuya ulaşması hususunda
fikir alış verişinde bulundular. Geçen sene
Kırgızistan seyahati sırasında orada yaşayan
hemşehrilerimizin içinde bulunduğu şartları
müşahede eden Kalem, bu gezi intibalarını
anlattı. Bizim Ahıska dergisinin çok önemli
bir vazifeyi başarıyla yaptığını ifade eden
Kalem, “Okuyucu sayımızı arttırmalıyız. Kültürel
değerlerimizi yaşatmanın ve yaymanın yegâne
yolu neşriyattır. Onun için gayret etmeli, daha
çok insana ulaşmalıyız. Bu hususta hepimiz
sorumluluk almalıyız.” dedi.
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TRT AVAZ TV’DE AHISKA TÜRKLERİ
Nusret KOPUZLU
TRT-AVAZ TV’ de Ahıska Türkleri konuşuldu. 18
Ocak, Çarşamba günü saat 17.00-17.40 arasında
canlı olarak sunulan programda Ermeni meselesiyle Ahıska Türkleri konusu değerlendirildi.
Fulya Akbuga’nın sunduğu Stüdyo Avaz
programına konuşmacı olarak katılan Yunus
Zeyrek, çeşitli soruları cevaplandırdı. Programa telefonla katılan Milliyet gazetesi yazarı Semih İdiz, Fransa Meclisinde kabul edilen “Ermeni soykırımını inkârın cezalandırılması” ile ilgili kanunun Anayasa Komisyonu tarafından Senato gündemine alınmamasına dair verdiği
kararını değerlendirdi. Bu konuda görüşleri sorulan Zeyrek Ermeni meselesiyle ilgili bazı tespitlerini ifade etti. 15 Kasım 1944 gecesi sürgüne gönderilen Ahıska Türklerinin hâlâ vatanlarına dönemediğine işaretle bu insanlık trajedisinden hiç bahsedilmediğini söyledi. Ermeni meselesinde dış mihraklar bir yana Türkiye medyasının nasıl maksatlı yayın yaptığına dikkat çeken Zeyrek özetle şunları söyledi: “Ermeniler ve
Ahıska Türkleri, yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda bırakılan iki halk. Fakat birisi bağlı olduğu
devlete yüz yıl boyunca kılıç çekmiş, onunla savaşmış; Ahıska Türkleri ise tabi olduğu devletin
safında düşmana karşı savaşmıştır. Fakat bizim
basın yayın organlarında yazan ve konuşanlar, “vicdan”
dan bahsederek Ermeni propagandası yapıyorlar; nedense Ahısk Türkleri konusunda
tek satır yazmıyor ve anmıyorlar. Bunlar hangi vicdandan
bahsediyorlar? Mesele insanlık ve vicdan meselesi olsaydı, bir kış gecesi topyekûn sürülen Ahıska Türklerinden de
bahsetmeleri gerekirdi. Dolayısıyla biz Fransa veya başka
bir ülkenin aldığı şu veya bu
karardan çok kendi kamuoyumuz ve gençliğimizi bu bilgi kirliğinden korumalı, doğru bilgilerle donatmalıyız. Yani
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mesele içimizde! Mesele Türkiye’yi Avrupa’dan
uzaklaştırmak değil, bizi bu topraklardan uzaklaştırma projesidir! Şüphesiz Ermeni meselesi
bir yalandan ibarettir. Belge diye ortaya koydukları şeylerin yalan ve uydurma olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir. Elli seneden beri
Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız da artık nitelikli ve iyi yetişmiş, hatırı sayılır bir topluluk olmanın gereğini yapmalıdırlar.”
Zeyrek, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermenilerin Erzurum’daki cinayetlerini anlatan Erzurumlu Hacı Faruk Efendinin 1916 yılında söylediği şu sözü hatırlattı: “Herhangi bir Müslüman
Ermenilere merhamet ve himaye eder ise,
Allah’ın lâneti onun üzerine olsun.” Bu sözü
herkesin duyması ve düşünmesi gerekir, dedi.
Ahıska Türklerinin 1990 sonrasında yaşadığı dağılmalara da değinen Zeyrek şunları söyledi: “Vatana dönmek için müracaat eden Ahıskalılara Gürcistan nezdinde mutlaka yardımcı olmalıyız. Türkiye’ye
gelmek isteyenlere de kanunî esneklikler getirmeliyiz. Hâlâ ikamet, vatandaşlık ve çalışma izniyle ilgili
problemleri var. Devletimiz, bu eski Osmanlı vatandaşlarının torunlarını kucaklamalıdır.”
Programda Yunus Zeyrek’in kitapları ve Bizim Ahıska dergisi de tanıtıldı.
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GÜRCİSTAN ŞARAP MI DEMEKTİR?
Nusret KOPUZLU
Gürcistan’ın şarabı meşhurmuş!
Şarapla işimiz olmadığı için bunun bizce
bir kıymeti harbiyesi yok!
Batum Havaalanı iç hatlara açıldıktan
sonra oraya giden Türkiyeli basın mensupları, şarabı içince kendinden geçiyorlar! Buların bir kısmı keyifçi, bir kısmı da cahil kalem erbabı oldukları için bu ülkede hatırlanması gereken konulardan habersiz olarak
sadece şarap sofralarını tasvir ediyorlar!
12 Aralık 2011 tarihli Hürriyet gazetesinde Yalçın Bayer’in sütununda çıkan Batum
yazısı da böyleydi. Yunus Zeyrek’in uyarısı
13 Aralık tarihinde aynı yazarın sütununda
yer aldı. Bayer’e teşekkürle, sütununa aldığı
Zeyrek’in uyarısını buraya da alıyoruz:

GÜRCİSTAN, BULGARİSTAN’I GÖRÜYOR MU?
2012 yılının ilk günlerinde medya organlarına yansıyan bir haber yürekleri ısıttı. Bulgaristan Parlamentosu, komünist dönemin yanlış
uygulamalarını reddeden ve kınayan bir kararı kabul etmiş. Aynı devin pençesinden kurtulmuş iki devletin, birbirini görebileceklerini, bu
arada Gürcistan’ın da Ahıska Türkleri konusunda ibret alacağını düşünerek bu haberi yorumsuz olarak naklediyoruz. Zira Bulgaristan
şablonu Gürcistan’a birebir uymaktadır!
Medya organları, Bulgaristan Meclisi Türklere Zulüm Dönemini Kınadı! üst başlığı ve
Bulgaristan, sırtındaki kamburundan kurtuluyor!” alt başlığıyla şu haberi verdi:
“Bulgaristan Ulusal Meclisi, 2012 yılının ilk
oturumunda tarihî bir karara imza attı. 19841989 yılları arasında, Komünist rejimin totaliter
lideri Todor Jivkov tarafından resmî bir devlet
politikası olarak yürütülen Bulgaristan Türklerine yönelik asimilasyon süreci ve 1989 Zorunlu
Göçü’nü kınayan bir bildiriyi kabul etti.
Buna göre Bulgaristan 41. Ulusal Meclis
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milletvekilleri, Komünist rejim tarafından sözde “Soya Dönüş Süreci” olarak adlandırılan
Bulgaristan Müslümanlarına karşı uygulanan
zorla asimilasyon sürecini kınadığını bildirdi
ve 1989 Göçü’nü de etnik temizlik olarak gördüklerini ilân etti. Böylece Bulgaristan ilk kez,
Türkiye gündemine ırkçı ve baskıcı çıkışlarla
değil, yaptıklarından üzüntü duyan ve özür dileyen bir komşumuz olarak girdi.
• Avrupa İnsan Hakları Şartı ile Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak,
• Demokratik değişimin başlangıcından bu
yana geçen 20 yıl boyunca Bulgar adalet sisteminin, sözde “Soya Dönüş Süreci” de dâhil,
Bulgaristan Müslümanlarına karşı uygulanan
zorla asimilasyon girişiminin suçlularını cezalandıramamasından duyduğumuz üzüntüyü dile
getirerek,
• Bu tür suçlar için zamanaşımı olamayacağına ilişkin kesin kanaatimizi ifade ederek…
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BU İNSANLARIN GÖZYAŞI DİNMEYECEK Mİ?
Halil İbrahim ATAMAN
Gürcistan hükûmeti, 74 yaşındaki Zenne nineyi eşinden ayırdı.
Ahıska’dan sürüldükleri 1944 yılından bugüne kadar devamlı ata yurdu özlemiyle yaşayan ve her türlü
zulüm ve işkenceye katlanan Ahıska Türklerinden ömürleri yetenler
Ahıska’ya dönmeye başladılar. Çok
büyük umutlarla geldikleri Ahıska’da
aradıklarını bulamasalar da o toprakları görmek ve o havayı teneffüs etmek
onlara yetti.
Ahıska’da ev aldılar fakat
ikamet izni ve vatandaşlık hakkı alamadılar. Buradaki aileler adeta sürgün kamplarındaki hayatı yaşıyorlar.
İşte bunlardan biri de
Gevherov ailesi. Mahmut
Gövherov ve karısı Zenne Gövherova, Ahıska’ya
gelip ev aldılar. “Son çağımızı vatanımızda yaşıyoruz.” diyerek Gürcistan devletine de her konuşmalarında

teşekkür ettiler. Gürcistan devleti vatandaşlık ve oturma izni vermediğinden göz ameliyatı için, geldikleri
Azerbaycan’a giden Mahmut Gövherov ve karısı, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar Ahıska’daki evlerine dönerken Gürcistan makamları, Zenne Gövherova’ya geçiş izni
verdi fakat nedense kocası Mahmut
Gövherov’a giriş izin vermedi. Nasıl
olsa kocam da birkaç gün sonra gelir diye düşünen Zenne nine, yakınlarıyla Ahıska’daki evine geldi. Ama bu ayrılık
beklenenden uzun sürdü! Tam dokuz aydır karı
koca bir araya gelememektedir. Komşuları ise
Zenne nineyi yalnız bırakmamak için evine geliyor, onu yalnız bırakmamaya çalışıyorlar.
Gürcü makamlarının bu anlamsız uygulamaları Ahıskalılar tarafından ibretle izlenmektedir.
Buna benzer garip uygulamalardan biri de
yine üç yıldır Özbekistan’dan Ahıska’ya gelen
Dursun ve ailesinin başına sarılmış! Bu aile de
hâlâ ne oturma izni alabilmiş ne de vatandaşlık...
Türk makamlarının bu insanlık trajedisiyle
daha yakından ilgilenmesi gerekiyor!

TRT’DEN AL HABERİ!
TRT, nedense Gürcistan’a farklı bir yaklaşım sergilemektedir. Vatandaşlarımızdan belli bir grubun gerçeklerden uzak hayallerini okşayan belgesellerden sonra şimdi de romantik bir habere şahit olduk. 2011 yılının son günü
TRT ekranlarından ve internet sitesinden verilen
Gürcistan’daki Ahıska Türkleri başlıklı haber,
Ahıskalıları şaşkına çevirdi.
“Gürcistan, vatanlarından sürgün edilen Ahıska
Türklerini korumayı devlet politikası haline getirdi.”
cümlesiyle başlayan haber, kafaları karıştırdı.
Gürcistan, Ahıska Türklerini korumayı devlet politikası hâline getirmiş! Kim söylemiş?
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Nereden öğrenilmiş? Örneği neymiş? Bilen yok!
Virgülüne dokunmadan sabırla haberi okumaya devam edelim:
“Birleşmiş Milletler, anlaşma imzalayarak bu
sorumluluğu alan Gürcistan’ı kutladı. Ahıska
Türkleri, Sovyetler Birliği döneminde, Gürcistan
sınırları içinde yaşadıkları bölgeden Orta Asya
ve Sibirya’nın çeşitli bölgelerine sürgün edilmişlerdi. Gürcistan Parlamentosu, sürgün edilen
Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüşünü sağlayacak kanunu Temmuz 2007’de kabul etti. Son
olarak Gürcistan’ın Vatansız Kişilerin Statüsüne
Yönelik 1954 Anlaşmasını imzalamasıyla, Ahıska
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HABERLER
Türklerinin korunması devlet politikası haline getirilmiş oldu. Birleşmiş Milletler, Tiflis yönetimini bu anlaşmayı imzalayan 71’inci ülke olduğu
için kutladı. Anlaşma, Gürcistan’da önümüzdeki
Mart ayında yürürlüğe girecek.”
1999 yılında Avrupa Konseyi’nde verilen taahhüdün üzerinden bunca yıl geçmiş! Neler yaşandığını, neler çekildiğini sağır sultan duymuş!
Sevgili TRT’miz duymamış!
Bir tebrik de Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’na!

İlgisini ve şefkatini hissettiremediği Ahıskalıları
bir yana bırakmış, onu yurdundan yuvasından
süren ve tam 67 yıldır yurduna bırakmayan, geleni doğduğuna pişman eden bir devleti taltif/
onore ediyor! Ne denir ki, helâl olsun! Boşuna
demezler, “Dünya değişti!”
Buraya not düşüyoruz: TRT, Ahıska Türklerine olan borcunu ödememiştir. Ahıska Türkleri ile ilgili TRT’ye yakışan bir belgeseli hâlâ bekliyoruz!

TARİHÇİ YILMAZ ÖZTUNA VEFAT ETTİ

Nusret KOPUZLU

Tahsin Yılmaz Öztüna.

Öztuna, 1930 yılında İstanbul’da dünyaya
geldi. İlk ve orta tahsilini bu şehirde yaptıktan
sonra Paris’e gitti. Yedi sene kaldığı Paris’te başta siyaset ve müzik olmak üzere birkaç dalda
yüksek öğrenim gördü ve kütüphanelerde araştırma ve incelemeler yaptı. 1969-1973 yıllarında Konya Milletvekili olarak TBMM’de bulundu.
Başta TRT, Kültür ve Millî Eğitim Bakanlıkları olmak üzere bazı kuruluşların muhtelif şubelerinde önemli görevler aldı. İlk Türk Musıkîsi Konservatuvarı onun çabasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 1965-1982 yılları arasında Hayat Tarih Mecmuası’nı neşretmiş,

56

bazı gazetelerde yazarlık
yapmıştır. Birçok proje yanında milletvekili olduğu yıllarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmasına başlanan ve maalesef yarım kalan 1000 Temel Eser projesi de Öztuna’ya aittir. Liseler
için en sn sağlam bilgileri ihtiva eden ders kitabı da onun
tarafından yazılmış, ne yazık
ki fitne odaklarının hedefi olmuştur.
Yılmaz Öztuna, Türk kültürünün hemen her dalında,
güzel Türkçe ve sağlam bakış açısıyla çok değerli eserler vermiştir.
Arkasında sayısız kitap,
köşe yazısı ve konuşmalar
bırakan Öztuna, 82 yaşında, 9 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da hayata veda etti.
Eserlerinden bazıları şunlardır:
1. Büyük Osmanlı Tarihi (10 cilt)
2. Tarih Sohbetleri
3. Türk Tarihinden Yapraklar
4. Türk Tarihinden Portreler
5. Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikâyeleri
6. Osmanlı Devleti Tarihi
7. Büyük Türk Musıkîsi Ansiklopedisi
8. Devletler ve Hanedanlar
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