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Birkaç yıldır bu muhtevada bir konferans dü-
zenlemek ve Ahıska’ya karşı duyarlılık oluşturmak 
istiyorduk. Bu sene gerçekleştirdik. 

Konferans tarihini tespit ettik, salonu ayarladık, 
afiş ve davetiye bastırdık, her tarafa duyurduk. 
Şehrin merkezi yerlerine afiş astık. İnternet üzerin-
den basın bildirisi yayınladık ve şehirdeki medya 
organlarına gönderdik. Hazırlıklar tamamdı. İnsan-
lığın vicdanına Kahramanmaraş’tan haykırmak is-
tiyorduk.

2 Haziran ikindiye doğru hocamız Kahraman-
maraş’a geldi. Aslında plan 1 Temmuzda gelmesi 
ve bir günü de Doğanşehir’e ayırmak yönündeydi. 
Zira orada yaşayan 93 muhaciri hemşehrilerimizi zi-
yaret düşünülmekteydi. Fakat uçağın bir gün tehirli 
gelmesi, plân değişikliğine sebep oldu. O gün Göl-
pınar ve Göksun, ikinci gün Kahramanmaraş gezi-
lecek ve akşam konferans gerçekleşecekti. Üçüncü 
gün hocamızı Gaziantep’ten yolcu edecektik.

Gölpınar’a doğru yola çıktık. Koyu bir sohbetle 
yolun nasıl geçtiğini anlamadık. Gölpınar’a yuka-
rıdan bakıp birkaç fotoğraf çektikten sonra Gölpı-
nar içinde dolaşıp Celal Hoca’nın amcazadelerinin 

yanına vardık. Bizi uzun ağaçların gölgesi altında 
ilginç bir buluşma bekliyordu. Gölpınar, Posof 
çevresinden 93 Harbi sonrasında gelen aileler ta-
rafından kurulmuş, Göksun ilçesine 4 km mesafe-
de şirin ve yeşil bir köy. Yemyeşil ağaçlar altında 
yeni bir sohbete daldık. 

Tanışma ve meramımızı anlattıktan sonra soh-
bet derinleşti. Göçle ilgili neler duyduklarını sordum. 
Göçün üç farklı şeklini öğrenmiş olduk bu sohbette. 
Zekeriya Kaya 85 yaşına gelmiş bir aksakaldı. İşgal 
altında kalan Posof’tan bu taraflara göçmek isteyen 
dedelerine müsaade edilmediğini söyledi. Muhteme-
len Osmanlı o yöredeki nüfus yoğunluğunun azalma-
ması için o yöreden bu taraflara göçü istemiyormuş. 
O sırada çevreden birisi akıl vererek der ki: “Hacca 
gideceğinizi söyleyerek izin alabilirsiniz.” İşte o za-
man en fazla iki aileye bu şekilde izin veriliyormuş. İki 
aile hacca gitmek için yola çıktıklarını ve dolaşıp bu 
yöreye geldiklerini anlattı. Burada herkes dedelerin-
den intikal eden türlü göç maceraları anlattı.

Göksun’da akşam yemeğinden sonra geç sa-
atlerde Kahramanmaraş’a dönerken insanlarda 
geldikleri yöreye karşı bir ilginin uyandığı izlenimi-
ni edinmiş olduk.

KAHRAMANMARAŞ’TA
“BİTMEYEN ACI: AHISKA ve AHISKA TÜRKLERİ”

KONFERANSININ ARDINDAN

Gölpınar’da muhacirlik üzerine sohbet.

Bizim AHISKA
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İkinci gün kahvaltıdan sonra düşmana ilk kur-
şunun sıkıldığı Sütçü İmam Çeşmesi mahalline uğ-
radık.  Sonra Sütçü İmam’ın mezarını ziyaret ettik. 
Kaleden şehri izlerken Celal Hoca Ulu Camiden baş-
layan kurtuluş mücadelesini adım adım anlattı: Bay-
rak Olayı, Rıdvan Hoca, Sütçü İmam ve mücadele. 
Şehri tepeden izlemek için Seyirtepe’ye çıktık. Çayı-
mızı yudumlarken şehir üzerine sohbet koyulaşmış-
tı. Kahramanmaraş Kültürevi’ndeki yemekten sonra 
Yunus Bey’i öğretmen evine dinlenmesi için bıraktık. 
Biz Celal Hocayla konferans hazırlıklarına başladık. 

Konferans, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merke-
zinin alt salonunda Ufuk Çiçek’in sunuculuğunu 
yaptığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla 

başladı. Celal Kaya açış konuşmasında bir müca-
deleye başlandığını bu mücadelenin “Ahıska’ya ve 
Ahıskalılara duyarlılık”şeklinde tanımlanabileceğini 
ve Kahramanmaraş’ta bu mücadeleye başlangıç 
sayısının önemli olmadığını, Peygamberimizin ha-
yatından örnekler ve Ahıska hakkında bilgi vererek 
sözlerini tamamladı. 

Yunus Zeyrek hocamız sılayt gösterisiyle Ahıska 
Türklerinin tarihinden başlayarak 1944 sürgününü, 
sürgün sonrasında yaşananları ve günümüzdeki du-
rumu çok açık bir şekilde anlattı. Programın sonunda 
birçok soru soruldu. Hocamız soruları cevaplarken 
insanların bu konu hakkında aç oldukları gerçeği de 
görülmüş oldu. 

Programın sonunda Celal Kaya, hocamıza bir 
plâket sundu. Çıkışta program katılımcılarına ikram-
da bulunuldu. Hocamız bu esnada katılımcılarla soh-
bet etti ve kitaplarını imzaladı. 

Ertesi sabah Gaziantep’e vardık. Aslında plânımız 
bir şehir gezisiydi ama Yunus Zeyrek hocamız orta-
okuldan fizik hocası olan Mehmet Tunç Beyi ziyaret 
etmek istedi. Bu ziyaret de çok anlamlıydı. Mehmet 
Hocanın evinde eski günler yâd edildi. Birkaç saat-
lik sohbet ve yemekten sonra havaalanından Yunus 
hocamızı yolcu ettik. 

Zeyrek, kırk yıl sonra ziyaret ettiği Hocası Mehmet Tunç ve Eşi Meral Hanımla.

Kırgızistan’da faaliyet 
gösteren Ahıska Türkleri 
Derneği, 7 Eylül 2012 ta-
rihinde yapılacak olağan 
kongreye hazırlanıyor. 
2003 yılından beri iki kez 
başkan seçilen Murafaddin 
Sakimov’un süresinin dol-
masıyla yeniden başkanlık 
seçimleri yapılacak. Aday-

lık için Reşat Şamilov’la, Dernek Başkanı Murafaddin 
Sakimov başkan adayı olarak başvuruda bulundular. 

Üçüncü defa başkanlığa aday olan Dernek Baş-
kanı Murafaddin Sakimov, görevini 2003 yılından beri 
yürütüyor. 26 Hziran 1956 doğumlu Sakimov, Kırgız 

Devlet Üniversitesi İktisat 
Fakültesi mezunudur. 
1989 Fergana olaylarının 
ardından kurulan Sivil 
Toplum Derneği Başkan-
lığına Maksut İzzetov ve Narsinam Camalova’nın ar-
dından Murafaddin Sakimov seçilmişti. Sakimov, evli 
ve üç çocuk babasıdır.

7 Eylül 2012 tarihinde yapılacak kongrede adaylı-
ğını koyan ikinci isim de Reşat Şamilov’dur. 5 Mayıs 
1954 doğumlu ve dört çocuk babası olan Şamilov, 
halen Kırgızistan Oş Üniversitesi Araşan İlahiyat Ens-
titüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Yapılacak seçimlerde adaylarımıza başarılar diler 
ve halkımıza hayırlı olmasını dileriz.

KIRGIZİSTAN AHISKA TÜRKLERİ DERNEĞİ 
KONGREYE GİDİYOR

Bizim AHISKA
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Murafaddin Sakimov.

Reşat Şamilov.



  Bizim Ahıska
İzmir’de yeni bir Ahıska köyü doğuyor. 
Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 

işaret ve tensipleriyle yola çıktık. 2006 yılında 
o zamanki Uluslararası Ahıska Türk Dernekle-
ri Federasyonu Başkanı Yunus Zeyrek, Sayın 
Başbakana yazılı bir müracaatla Ahıskalılar için 
bir yerleşim birimi kurulmasını talep etti. Başba-
kan, 31.12.2004 tarihinde bu talebe onay ver-
di. Konu, Zeyrek’in o zamanki TOKİ Başkanı, 
bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdo-
ğan Bayraktar ve diğer yetkililerle yaptığı ön 
görüşmelerle olgunlaştı. Federasyonun verdiği 
yetkiyle İzmir Derneği olarak TOKİ yetkilileriyle 
birlikte projeyi takip ettik. Bu başlangıç, Bizim 
Ahıska dergisinin 2005 yılında çıkan 3. Sayısın-
da bir yazı ve fotoğrafla yer almıştır.

İzmir ili Menemen İlçesi Koyundere’de Top-
lu Konut Projesi kapsamında alt grup ve yoksul 
Ahıskalı aileler için 568 Konut ve Sosyal Dona-
tı çalışmaları başlatıldı. Toplu Konut İdaresi ve 
Müteahhitlerden kaynaklanan bazı sebeplerden 
dolayı çalışmalar, beklenenden daha uzun sür-
dü. Hayli sıkıntılı geçen altı yıllık çalışma sonu-
cunda 2012 Ekim ayında konutlar teslim edile-
ceği TOKİ Başkanlığından tarafımızı yazılı şekil-
de bildirilmiştir. 

Konut teslimlerinin yapılabilmesi için geçici 
kabul tutanağının TOKİ tarafından onaylanması, 

İZSU ile TEDAŞ abonelikleri için gerekli işlemle-
rin tamamlanması gerekmektedir. Bu çalışmalar 
sona erince konutlar hak sahiplerine teslim edi-
lecektir. Proje içerisinde 568 konut, 24 derslik-
li İlk Öğretim Okulu, Camii, Ticaret Merkezi ve 
Sosyal Tesis (Düğün Salonu) mevcuttur. İmar 
ruhsat çalışmaları tamamlanınca  gecikmeli de 
olsa okul açılacaktır.  

İzmir Ahıska Türkleri Derneği Genel Kuru-
lunda alınan karara göre bu yerleşim birimine 
Ahıska Kent adı verilmiştir. İlk defa T.C. haritası 
içinde adımızı yaşatacak bir kent ortaya çıkmış-
tır. Ahıska Türklerinin örf, âdet ve geleneklerini 
yaşatacak örnek bir Kent olacağı inancındayız. 
Derneğimizin Yönetim Kurulu olarak Sosyal Te-
sisi, halkımıza hizmet edecek bir merkez haline 
getirmek için TOKİ’den buranın bize devri için 
çalışmalar yürütmekteyiz. 

Ayrıca Ahıska Türklerinin Ahıska toprakları 
uğrunda verdikleri mücadeledede hayatını kay-
betmiş olan şehitlerimizin hatırasına Kentimizde 
bir Ahıska Abidesi yapılması hususunda çalış-
malar yürütmekteyiz. Ekim ayında Ahıska Kent 
açılışına bütün Ahıskalı hemşehrilerimizi davet 
edeceğiz. 

              Dr. İbrahim AGARA
İzmir Ahıska Türkleri Derneği Başkanı

İZMİR AHISKA KENT 
KONUTLARINDA SONA GELİNDİ
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 Halil İbrahim ATAMAN

Büyük umutlarla ve vatan hasretiyle Ahıska’ya 
dönen Ahıska Türkleri hâlâ perişan. Ahıska’ya 
dönen birçok aile, Gürcistan hükümetinin yap-
tığı baskı uygulamasından dolayı geri gittiler ve 
şimdi sadece 24 aile kaldı.

Ahıska ve çevresinde kalan 24 aile uzun bir 
süre cenazelerini Acara’ya götürüp oradaki 
Müslüman mezarlıklarına gömüyorlardı. En ya-
kın yer 95 km. olduğu için Ahıska’da bir mezar-
lık yeri almak için mücadele ettiler. Sonunda az 
da olsa mezarlık yeri aldılar. Aldıkları yerin çevre 
duvarı olmadığı için hükümet tarafından verilen 
alana Hıristiyanlar da cenazelerini Müslüman 
mezarların yanına gömmeye başlayınca sıkıntı-
lar daha da arttı.

Ahıska’da yaşamakta olan 24 aile, aldıkları Müs-
lüman mezarlık alanının hiç olmazsa çevresinin  

duvarla çevrilerek bir giriş kapısının olması ve 
yağmurlu havalarda da cenaze namazının kılı-
nabilmesi için bir de kapalı alan yapılmasını is-
tiyorlar. Ama buna güçleri yetmiyor. Zira hepsi 
işsiz ve gelirleri yok.

TV5 yöneticileri bölgeye yatıkları gezi sırasın-
da konuyu yakından inceleyerek muhakkak bir 
yardımın yapılmasına karar verdiler ve konuyla 
ilgileneceklerini söylediler. Söz konusu alanın 
çevre duvarı yapılınca hiç olmazsa ölüler korun-
muş olacak. 

Asıl önemli olan husus, Ahıska Türklerinin 
toplu olarak vatana dönüşü önündeki engelle-
rin kaldırılmasıdır. Zira bir avuç çaresiz insanın 
sıkıntısı bitmez. Konuyla uzaktan yakından ilgisi 
olan vicdan sahiplerine çok iş düşmektedir.

AHISKA’DA TÜRKLER HÂLÂ PERİŞAN

Sovyetler Birliği döneminde birçoğu yıkılan 
ancak başka maksatlarla kullanıldığı için yıkıl-
mayan camiler perişan bir hâldedir.

Yerli halkı Müslüman olan Acaristan bölge-
sindeki bazı camiler, oradaki Müslümanlar ta-
rafından yapabildiği kadarıyla ibadet edilecek 
şekle getirildi. Bu bölgelerde yaşayan halk, hü-
kümet baskısından ziyade keşişlerin/papazların 
baskısının olduğunu belirtiyor.

İşte bunlardan biri de Gürcistan’ın Ahıska 
vilâyetinde Adigön ilçesine bağlı Ğorze köyü 
camisi. Yerli Türk ahalinin 1944 yılında sürül-
mesinden sonra buraya Acaralı Müslümanlar 
yerleşmiş. 75 hanelik köyün tamamı Müslüman 
olduğu için camilerini onarmışlar ama daha çok 
ihtiyaçları var.

TV5 Genel Koordinatörü Mustafa Geçer ve 
Genel Müdürü Ercan Köse’nin Ö Gürcistan ge-
zileri sırasında Ğorze köyü imamı Osman KA-
MADACI Hocanın isteği ile cami gezilerek ihti-
yaçları tespit edildi. Ramazan ayının gelmesiyle 

öncelik caminin halılarına verildi. Tiflis’ten satın 
alınan halılar köye ulaştırıldı. Köy yollarının iyi 
olmaması ve bazı köprülerin yıkık olması yüzün-
den halılar bir müddet Kaxaret köyünde bek-
letildi. Ulaşımın sağlanmasıyla halılar imam ve 
köylüleri vasıtasıyla getirilip camiye serildi.

Durumdan çok memnun olduğunu belirten 
Osman Hoca, yardım edenlere dualar ederek 
diğer ihtiyaçlarının da karşılanmasını istedi.   

GÜRCİSTAN DAKİ CAMİLER 
YARDIMLARINIZI BEKLİYOR
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  Orhan URAVELLİ

AHISKA’DA CHARLES AZNAVOUR KONSERİ

 Gürcü medyasından edindiğimiz haber-
lere göre 17 Ağustos Cuma günü Ahıska’da 
Rabat semtinde rehabilitasyon ve restoras-
yonu tamamlanan eski kalenin açılış töre-
ni yapılmıştır (http://newsgeorgia.ru/soci-
ety/20120817/215160905.html). 

Törene Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Sa-
akaşvili ve eşi Sandra Rulows ile diğer resmî 
şahıslar katılmışlardır. Bu programın en dikkat 
çekici tarafı bizzat Saakaşvili’nin davetiyle ül-
keyi ziyaret eden Ermeni kökenli ünlü Fransız 
şarkıcı Charles Aznavour’un konseridir. Bir bu-
çuk saat süren ve televizyondan da yayınlanan 
konser büyük alkış toplamış, Ahıska şehri tarihî 
günlerinden birini yaşamıştır. Aznavour, sah-
neden seyircilere şöyle seslenmiştir: “Şimdi 
söyleyeceğim şarkı ne Ermeni, ne Gürcü ne de 
Fransız şarkısıdır… Değerli Ahıska halkının bil-
diği gibi babam Ahıska’da doğmuştur ve aslında 
biz aynı ülkenin yurttaşlarıyız. Eğer babam göç 
etmeseydi ben Gürcistan’da kalacak ve sizlerle 
birlikte yaşayacaktım.” 

Aznavour daha sonra gazetecilerle konuşur-
ken Ahıska kalesinin muhteşemliğinden etki-
lendiğini belirtmiştir. Bilindiği gibi Fransa’da bir 
efsane olan şarkıcı Charles Aznavour’un (Vare-
nag Şahnur Aznavuryan), 1924 yılında Paris’te 
dünyaya gelmiştir. Onun babası Mamikon Az-
navuryan 1897’de Ahıska, annesi Knar Bagda-
saryan ise 1902 İzmit doğumludur. 

Tören muazzam bir havai fişek gösterisiyle 
sona ermiştir.

Medyada söz konusu kalenin 9. yüzyıla ait ol-
duğu kaydedilmiş, Kıpçaklardan ve Osmanlılar-
dan hiç bahsedilmemiştir. Verilen bilgilere göre, 
kale kompleksinin tamir ve restorasyonu için 
Gürcistan devlet bütçesinden 15 milyon dolar 
civarında para harcanmıştır. Fakat bu işler için 
Avrupa kaynaklarından finansman sağlandığı 
da bilinmektedir. Haberlerde, yaklaşık yedi hek-
tarlık alanı kapsayan kalede Gürcü, Türk ve Rus 
mimarlığı örnekleri olduğu bildirilmektedir. Bu-
rada Azize Meryem Ortodoks Kilisesi, Katolik 
Katedrali, Sinagog, Ermeni Kilisesi ve Osmanlı 
camisi bulunduğu kaydedilmiştir. 

NOT: Yüzyıllarca Osmanlı Devletinin bir eyalet 
başkenti olan Ahıska’da böyle şeyler olurken acaba 
törende Türkiye temsilcileri neden yoktu? Nazım 
Hikmet’in Moskova’daki mezarını ziyaret eden DA-
TÜB yöneticileri Ahıska kalesindeki törende neden 
yoktu? 88 yaşındaki Aznavour Ahıska’da konser ve-
rirken ve böylece bu kenti Ermeni tarih ve kültürüne 
bağlarken bir Allah’ın kulu kalenin gerçek sahibi olan 
halktan bahsetmemişse bunun sorumlusu kimdir? 
Bu kalede tarihte olmadığı halde bir değil birkaç kili-
se eklenmesi hayli şaşırtıcıdır. Kalede yer alan, Türk 
ve Osmanlı geçmişini hatırlatan Ahmediye Camii, 
yüzyıllara göğüs gererek bu günlere gelmiş fakat 
yeni eklenen bu kiliselerin gölgesinde kalmıştır. Üs-
telik de cami vasfı kaldırılmıştır. Bol bol dünya turuna 
çıkan DATÜB yöneticisi arkadaş bu sorulara cevap 
vermek durumundadır. 
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