
  Nusret KOPUZLU
Ahıska dostları, 1 Şubat Çarşamba sabah 

kahvaltısını birlikte yaptılar ve gündeme sade-
ce Ahıska Türklerini aldılar. Soğuk bir Ankara 
sabahında, sıcak bir ortamda Ahıska Türkleri 
konuşuldu.

Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı’nın ön-
cülüğünde, TESKOMB Genel Başkanı A. Ka-
dir Akgül’ün ev sahipliği ve Bizim Ahıska Der-
gisi Genel Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek’in 
koordinatörlüğü ile gerçekleşen toplantıya ka-
tılan diğer dostlarımız: Çorum Milletvekili Sa-
lim Uslu, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat 
Pakdil, Sağlık Bakanı Yardımcısı Agâh Kafkas, 
Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Malat-
ya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı, Yozgat 
Milletvekili Yusuf Başer, Bursa Milletvekili Tülin 
Erkal Kara, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavak-
lıoğlu, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığından Başkan Yardımcısı 
Mehmet Köse ve Uzman Orhan Gazigil.

Toplantıyı Mustafa Kabaçı kısa bir konuş-
mayla açtı ve şunları söyledi: “Ahıska Türkleri 
konusu hepimizi yakından ilgilendiren millî ve 
insanî bir meseledir. Maalesef onların vatana  

dönüşü süreci çok olumlu bir şekilde seyretme-
mektedir. Ahıskalılar iyi örgütlenemedi ve resmî 
makamların muhatap olacağı bir lideri çıkara-
madı. Bugün bu konuları konuşmak üzere bir 
araya geldik. İlk konuşmayı Yunus Hocam yap-
sın.”

Yunus Zeyrek (Gazi Üniversitesi-Bizim Ahıs-
ka Dergisi Editörü): “Teşriflerinizden dolayı çok 
teşekkür ederim. Ahıska Türkleri konusunda 
ciddî ve halkımızı rahatlatacak derecede bir ge-
lişme olmadığını ifade etmek isterim. 2011 ya-
zında Ukrayna ve Rusya seyahatim sırasında 
gördüğüm manzaraları burada tasvir etmekten 
acizim. Beş yüz haneli bir Rus veya Ukrain kö-
yünde beş on Müslüman Türk ailesinin hâli ve 
istikbâlini anlatmama gerek var mı? Bu insanla-
rın durumu ne olacak? Mevcut mevzuat çerçe-
vesinde onların kendi imkânlarıyla bir yere git-
meleri, buraya gelmeleri mümkün değildir. Tür-
kiye tez elden bu insanların elinden tutmalıdır. 
Gürcistan’a gelen aileler anlatılamaz derecede 
baskı altındadırlar. Ahıska’ya kendi imkânlarıyla 
gelebilmiş bir avuç insan, akıl almaz baskılar al-
tında inlemektedir. Bu insanlar bir yere çıkamaz, 
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çıksa geri gelemez, ge-
len gidenle görüşemez, 
kendilerine yardım edi-
lemez bir vaziyettedirler. 
Sivil toplum konusunda 
lâzım gelen bir seviyeye 
gelemedik. Hep emek-
leme ve sürtüşme duru-
munda kaldık. Gürcis-
tan, dün tüfekle, han-
çerle kovduğu insanla-
rın Türkiye’de yakası-
nı bırakmıyor; hatta on-
ların bir grubunu moti-
ve ederek Gürcistan di-
yasporası meydana ge-
tiriyor. Her gelen Gür-
cü siyaset adamı İne-
göl köylerini ziyaret edi-
yor. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinden bir gru-
bun da Ahıska’da incelemeler yapması ve Gür-
cistan makamlarıyla temaslarda bulunması ge-
rekir. Bu hususta çok geç kaldık. Bilindiği gibi 
enerji hatları Ahıska-Posof-Ardahan üzerinden 
gelmektedir. Kars-Tiflis demiryolu hattı da buna 
paralel yapılmalıydı. Böylece Ahıska’ya tren-
le gidilebilecekti. Maalesef öyle olmadı, Kars-
Ahılkelek üzerinden projelendirildi! Bu yanlış 
projenin tashihi için yapılabilecek bir şey var mı 
bilmiyorum…”

Mehmet Köse (Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığından Başkan Yardımcısı): “Biz 
Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türklerini ziya-
ret ettik; onlarla toplantılar yaptık. Onların istih-
dam ve iskânla ilgili endişeleri var. Bu konularda 
bizim üzerimize düşeni yapacağımızı ifade ettik. 
Orada gördük ki Ahıskalıların vatana dönmeleri 
hususunda şekillenmiş net bir görüntü yok; sa-
dece yaşlılar dönmek istiyor. Gürcistan’da 2007 
yılında çıkan yasa insanî bir yasa değil; şartları 
da makul değil. Bu yasanın revize edilmesi, iyi-
leştirilmesi gerekir. Bunu Gürcü yetkililerine de 
söyledik. Fakat her şeye rağmen bu yasanın de-
ğerlendirilmesi lâzım. Bu yasa işlemiyor; bugü-
ne kadar bu yasayla Ahıska’ya gelen tek kişi 
yok. Gürcistan, gelmek isteyenlerin sahip olduk-
ları vatandaşlıktan çıkarak gelmelerini şart ko-
şuyor; bu çok ciddî bir problem! Önümüzdeki 

mart ayında Gürcü makamlarıyla tekrar görüşe-
ceğiz. Ahıskalı öğrencilere Türkiye’de değil de 
Gürcistan’da burs vererek okutmanın daha ya-
rarlı olacağını düşünüyoruz. Biz dönüş gerçek-
leştiği takdirde orada alt yapı çalışmalarını yapa-
cağız. Fakat şu bir gerçek ki, Ahıskalıların ciddî 
bir liderlik problemi var.”

Tülin Erkal Kara (Avrupa Konseyi Parlamen-
ter Meclisi Üyesi): “Biz bu meselenin Avrupa 
Konseyi sürecini yürütüyoruz. Orada Göç Ko-
misyonu üyesiyim. Bu ayakta bir sıkıntı olursa 
haberleşelim ve takip edelim. Önümüzdeki ni-
san ayında Göç Komisyonu toplanacak. Oraya 
konuyla ilgili bir önerge vereceğim. Şu hususu 
da ifade etmeliyim ki bu konuda Türk kamuo-
yu da yeterli bilgiye sahip değil. Bu konuda ça-
lışmalı, belgeseller yapmalı, TRT imkânlarından 
yararlanmalıyız. Çalışmalar birbirinden kopuk 
olmamalı, istişare edilmelidir.”

Agâh Kafkas (Sağlık Bakanı Yardımcısı): 
“Ahıska Türklerinin ciddî bir örgütlenme prob-
lemi var! Bu işlerle ilgilenen bazı kişiler, Ahıs-
ka Türklerine ne veririm değil de onlardan ne 
alırım, ne sağlarım hesabı içinde! Yani temsil 
konusunda ciddî bir arıza var. Halkın talebi de 
net olarak ortaya çıkmalıdır. Sağlıklı bir göçü 
plânlayacak alt yapı oluşturulmalıdır. Hayalî de-
ğil somut konular üzerinde yoğunlaşmalıyız; 
çok değil az fakat sağlam yapıya ihtiyaç var.”
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Orhan Gazigil (Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı): “Ahıska Türklerinin si-
vil toplum yapılanması bir türlü sağlıklı yapıya 
kavuşmadı; bazı sıkıntılı kişiler rol aldı. Cumhur-
başkanı, Başbakan veya bir Bakanla beraber 
fotoğraf çekilerek bu fotoğrafla çok insanı kan-
dırdılar! DATÜB’den umutluyduk. Kuruluşun-
dan sonra Strasburg ve Tiflis’te bazı temaslarda 
bulundular. Maalesef bir takım çalışması oluş-
madı. Bahsettiğim sıkıntılı kişiler bir ara kenarda 
beklediler fakat son zamanlarda yeniden orta-
lıkta görünmeye başladılar. Bunlar, 2012’de va-
tana dönüş başlayacak, bu ortamdan ne kapa-
rız hesabıyla hareket etmektedirler. Durum özet-
le böyle…”

Salim Uslu (TBMM İdare Amiri): “Yaşadığı-
mız tecrübeleri ciddiye almalıyız. Devletin te-
mel politikasını belirlemeli ve kavramalıyız. Dev-
let her dernekle değil akredite edilmiş dernek-
lerle muhatap olur. İşin diplomasi boyutu da 
var. Dışişleri Bakanlığımız hangi politikaları üre-
tiyor? Hangi kurum koordine ediyor? Bunlar be-
lirlenmeli. Ciddî bir liderlik problemi var. Kırım-
lılar gibi siyasî bir mücadele ve liderlik gelene-
ğini burada göremiyoruz. Bireysel çalışkanlık-
lar halka bir fayda sağlamıyor. Mutlaka örgütlü 
olmalı. Şu hâlde devletin rolünü öne çıkarmalı-
yız. Gürcistan’ın ortaya koyduğu dönüş şartları 
zor! İş adamları ve işletmeciler işe dâhil edilme-
li. Böylece ileride istihdama katkı sağlarız. Unut-
mamalıyız ki bazı ülkelerin arka bahçesi olduğu 
gibi bizim de bir arka bahçemiz var. Ahıska ko-
nusunu bu çerçevede de düşünmeliyiz. Ahıska 
gerçeğine her alanda yer vermeliyiz. Bu toplantı 
hayırlı oldu; bir danışma kurulu teşekkül ettirile-
rek periyodik toplantılar yapabiliriz.” ”

Mehmet Müezzinoğlu (Edirne Milletvekili): 
“Bir Rauf Denktaş, bir İzzet begoviç, bir Dok-
tor Sadık Ahmet nedir? BU şahıslar bedel öde-
yerek kenti toplumlarını bir yerden bir yere ge-
tirmiş kahramanlardır. Biz de böyle bedel öde-
yen liderler çıkarmalıyız. İç ve dış medyaya da 
malzeme vermeli, sesimizi duyurmalıyız. Her-
kes kendi sorumluğunu hissetmelidir. Kavgayı, 
dövülmeyi, mahkemeyi göze alan liderler çık-
malıdır. Arkasını dayayacak bir halk gücü olmalı 
ama kendisi hedefe kilitlenmelidir. Yirmi yıl önce 
Batı Trakya’daki Doktor Sadık Ahmed’i dünya 
konuştu. Ahıska Türklerinin ruhunu temsil eden 

bir lidere ihtiyaç var! Derneklerin biri oradan biri 
buradan çekmesiyle patinaj yapıyoruz. Maale-
sef Ahıskalılar bu hesabı iyi yapamadılar.” 

Nevzat Pakdil (Kahramanmaraş Milletvekili): 
“Yunus Beyle zaman zaman görüşüp konuşu-
yoruz. Şu hususu gözden ırak tutmayalım, Ahıs-
kalılar, Türk milletinin bir parçasıdır. Onlar, im-
paratorluk coğrafyamızın aziz bir parçası. Kı-
rım Türkleri vatanlarına döndüler. Fakat Ahıska-
lılar dönemedi! Ahıska Türklerinin yaşadığı faci-
aları insanlık âlemine duyuracak sanat eserle-
ri vücuda getirilemedi. Rus’un verdiği madalya-
larla öne çıkmamalı! Resim, müzik, edebî eser-
ler lâzım. Rahmetli Abdurrahman Kızılay’ı hatır-
layalım; onun türkülerini dinlerken Kerkük Türk-
lerinin yaşadığı faciaları hatırlıyoruz. Buraya ge-
len burslu öğrenciler arasından yetiştirebilir mi-
yiz, ona bakmalıyız. Cumhurbaşkanı veya Baş-
bakanla fotoğraf çekilerek onu pazarlayanlar-
dan kurtulmak lâzım. Tabii bir taraftan da kültür 
varlıklarımızı ortaya çıkarmalıyız.     

Alpaslan Kavaklıoğlu (Niğde Milletvekili): 
“Orada yaşamak veya orada ölmek isteyen in-
sanlarımızı Ahıska’ya götürmemiz gerekir. Böy-
lece fiilî bir durum yaratmış olacağız. Bunu yap-
mak mecburiyetindeyiz. Bir çekirdek dikmemiz 
lâzım. Her şey bu çekirdekten filizlenecektir…”

Yusuf Başer (Anayasa Komisyonu Üyesi): 
“Parlamentolar Arası Gürcistan Dostluk Grubu 
olarak önümüzdeki hafta Tiflis’e gideceğiz. Bu 
toplantıda edindiğim intibaları ve notları elimden 
geldiği kadar değerlendirmeye çalışacağım.”

Mustafa Kabakçı (TBMM İdare Amiri): 
“Ahıska’da bir üniversite kurarak öğrenci okut-
manın faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrı-
ca orada bir işletme, çiftlik kurularak istihdam 
sağlanabilir. Aramızdan birinin öncü olması, si-
vil toplu hareketine yeni bir hamle kazandı-
rı diye düşünüyorum. Bu konuyu ciddî olarak 
ele almalıyız. Bu toplantıların devam etmesini 
temennî ediyorum. Hepinize teşekkür ederim.”

A. Kadir Akgül (TESKOMB-Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi Kooperatifleri Birlikleri Merkez 
Birliği Genel Başkanı): “Ahıska Türkleri davası-
nın hayırlı bir neticeye ulaşması için elden gelen 
desteği vereceğiz. Burada sizleri ağırlamaktan 
memnuniyet duyuyorum.”
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