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Gürcistan’da 2007 yılında çıkan ve adına Vata-
na Dönüş Kanunu dediğimiz süreç nasıl işliyor? 
Bunca zaman geçti, herkes bu kanun ne âlemde, 
diye merak ediyor. Bu merakı giderecek fakat ilgi-
lenenleri pek de memnun etmeyecek haberi ve-
relim: Gürcistan Hükûmeti, Ahıska Türklerinin dö-
nüşünü dört gözle beklemiyor! Elden geldiğince 
geri asılarak zamanın akıp gitmesi ve bu geçen 
zaman içinde geri dönüş fikri olan-
ların bu fikirden vazgeçmesi için 
ne lâzımsa yapıyor!

Kanun sürecini beklemeden 
meşru yollarla ve kendi imkânlarıyla  
gelenlerin bu ülkede neler yaşadı-
ğını bu sayfalarda az çok görüyor-
sunuz!

Kısaca Gürcistan, çıkardığı ka-
nunun işlememesi için gayret gös-
teriyor. Halkı ikrah ettirdikten son-
ra çıkıp diyecek ki, işte görüyorsu-
nuz, kanun çıkardık, kapıları açtık, 
fakat gelmediler!

Şimdi son durumdan haber verelim. Tiflis’te 
yaşayan Gürcistan Ahıska Türkleri Vatan Cemi-
yeti Başkanı hemşehrimiz İsmail Molidze (Molla-
oğlu) Andali bize şu bilgileri verdi:

“Vatana Dönüş Kanunu’yla ilgili çalışmalar so-
nucu kendilerine dönüş statüsü verilenlerin sayısı 
şöyledir: Birinci safhada 75 aile reisine dönüş (re-
patriant) statüsü verildi. İkinci safhada 124, üçün-
cü safhada da 290 aile reisi olmak üzere yaklaşık 
700 aile geri dönüş hakkını kazanmış bulunmakta-
dır. Statü alanların hepsi Azerbaycan’da yaşamak-
ta olan hemşehrilerimizdir.”

Yani yıllarca çalışmanın sonucu bu! 
Peki, hepsine haber ve bilgi verildi mi? Molid-

ze cevaplıyor: 
“Evet, Gürcistan Hükûmeti hepsine haber 

gönderdi. Ayrıca bizzat ben de haber ulaştırdım. 
Azerbaycan’da birkaç yerde toplantılar da yaptık. 
Dönüş statüsü alanların ne yapmaları gerektiğini 
anlattım.”

Vatana dönmek için Gürcü makamlarına baş-
vuranların ülkelere göre sayısı nedir?

“Gürcistan’ın resmî açıklamasına göre Azer-
baycan: 5,389; Kırgızistan: 173; Türkiye: 144; 
Rusya: 25; Kazakistan: 16; Ukrayna: 9; vatan-
daş olmayan: 21 olmak üzere toplam 5,841’dir. 
Bu sayıyı aile reisi olarak değerlendirmelidir. Ev-
rakı eksik olanlar var. Şu hususu da ilâve edelim 

ki 10.000 müracaat kabul edilme-
miştir! Bu sayının yarısı Azerbay-
can yarısı da Rusya’dandır.”

Sene sonunda geldi, ulaşma-
dı vs. gibi bahanelerle Gürcü tarafı 
birçok müracaatı kabul etmemiştir. 
Molidze, Türkiye’nin de konuyla il-
gilendiğini ancak bu ilginin yeterli 
derecede olmadığını ifade ediyor. 

Gelecek olanların nereye iskân 
edileceğine dair dedikodular var, 
diyoruz. Molidze, “Biz Ahıska’yı ta-
lep ediyoruz. Gürcistan Hükûmeti, 
bu konuda bugüne kadar net bir 

şey söylememiştir. Sadece olur, diyorlar.” 
Gürcistan’da Ahıskalılarla ilgilenen (!) sivil top-

lum teşekkülleri var! Vatan Cemiyeti dışındakiler, 
halkımızın kabul edemeyeceği emeller doğrultu-
sunda çalışıyorlar!

İsmail Molidze’ye Ahmediye Camii’nin tamir 
işlerini de sorduk: “Bu çalışmadan Türkiye’nin de 
haberi var.  Aslına uygun bir çalışma olup olma-
dığını bilmiyorum! Yani yıkılan yerler mi onarılı-
yor yoksa aslına uygun olarak mı restore diliyor… 
Bunu Tiflis’teki Türk Elçiliği biliyor.”

Azerbaycan Vatan Cemiyeti’nden Sabircan 
Celilov da şunları söyledi: “Şartlar bizim için uy-
gundur ve mutlaka vatana döneceğiz. Yalnız Tür-
kiye de ortada görünmelidir. Tek düşmek istemi-
yoruz, toplu iskân istiyoruz. Gürcü yetkililer bütün 
müracaatların kabul edileceğine dair söz verdiler. 
Biz de iyimseriz. Görüşmelerimiz devam edecek. 
Türkiye ilgileniyor ama problemi tam olarak kavra-
yamadığını düşünüyoruz.”

İsmail Molidze.
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