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Ahıska Türkleri 1944 Kasımı’nda ağır şartlar altında topraklarından 
sürüldüler ve bir daha yurtlarına dönmelerine müsaade edilmedi. 

Sürgünün 69. yılı sebebiyle hazırladığımız Ahıska dosyasında bu acı 
olayı ve sonrasında yaşananları masaya yatırdık.

Sürgünde 69 yıl

Kasım 2013



Cahit Yıldız 15 Kasım 1944... Dünya tarihinin 
en karanlık günlerinden biri 

bugün yaşandı. Gürcistan’a bağlı olan 
Ahıska, Adigen, Aspinza, Ahilkelek 
ve Bogdanovka bölgelerinde yaşayan 
Ahıska Türkleri, Sovyet ler Birliği 
diktatörü Joseph Stalin tarafından 
bir gecede yurtlarından sürüldüler. 
Bu talihsiz gecenin üzerinden tam 69 
sene geçti; fakat Ahıskalıların dramı 
bitmek bilmedi.

Ahıska’nın tarihi
Sultan III. Murat tarafından 1578’de 
fethedilen Ahıska, 19. yüzyılda Rus-
ların hakimiyetine geçene kadar doğal 
güzellikleriyle ünlenmiş önemli bir 

AHIS-
KA 

TÜRK-
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Esaret ve sürgün çocukları:

Osmanlı şehriydi. Tarihleri boyunca 
gözünü Kaf kaslardan ay ırmayan 
Ruslar, Osmanlı’nın birçok sorunla 
boğuştuğu 19. yüzyılda sıcak denizlere 
inme idealleri doğrultusunda harekete 
geçti. Osmanlı’nın Kafkas kapısı ol-
ması bakımından oldukça stratejik bir 
önem taşıyan Ahıska, 1828 Osmanlı-
Rus Savaşı sonunda Ruslara bırakıldı. 
Savaş, Ahıska’nın kaderini değiştirdi 
ve bu topraklar için uzun bir esaret 
döneminin başlangıcı oldu. 1829’da 
yapılan Edirne Antlaşması’na göre 
savaş tazminatı olarak Ruslara dev-
redilen Ahıska yaklaşık 300 yıl süren 
Osmanlı hak imiyet inden ayrı ld ı . 
Edirne Antlaşması’nın ardından Ahıs-
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kalıların bir kısmı Anadolu’ya göç etti, 
diğerleri ise yurtlarını terk etmek iste-
medikleri için Ahıska’da kaldı.

Ahıska’nın kaybı Kafkasların du-
rulmasına yetmedi. Ruslar askerî gücü 
zayıf layan Osmanlı üzerine bu sefer 
1853’te yürüdü. Kırım Harbi olarak 
anılan bu savaşta önce Rusları gerile-
terek Ahıska’yı kazanmaya yaklaşan 
Osmanlı ordusu savaş sona erdiğin-
de mağlup saftaydı. Bu mağlubiyet 
yine Ahıskalıların zulüm görmesine 
neden oldu. Savaş sonunda Türklere 
yardım ettikleri gerekçesiyle Ruslar 
tarafından Ahıskalılara eziyet edildi, 
katliamlar yapıldı.  

Kırım Harbi’nde Ahıska’yı güçlükle 
kurtaran Ruslar 1877-78 Osmanlı-
Rus Savaşı sonunda Kars, Ardahan 
ve Batum’u topra k lar ına katara k 
Osmanl ı’y ı zor durumda bırakt ı . 
Kurtarılmayı bekleyen Ahıskalılar 
için bu savaş daha büyük felaket-
lerin habercisiydi. Savaştan sonra 
Anadolu’ya göç devam etti. Çarlık 
Rusyası boşalan yerlere Rus, Gürcü, 
Yahudi ve Ermeni nüfusunu yer-
leştirdi. Kalanların durumu ise çok 
daha zordu. Osmanlı’dan gitt ikçe 
uzaklaşan toprakların asli unsurları 
olan Ahıska Türklerinin temel hak ve 
ihtiyaçları dahi karşılanmıyordu.

Denilebilir ki I. Dünya Savaşı en çok Ahıskalılar için ümit 
kapısı olmuştur. 100 yıla yakın bir zaman esaret altında ka-
lan insanlar bu savaşla birlikte kurtulabileceklerine inandı-
lar. Fakat sekiz cephede savaşan Osmanlı için savaş şartları 
sanıldığından da ağırdır. Üstelik Kafkaslarda durum diğer 
cephelere nazaran daha vahimdir. Savaş boyunca siyasi 
hakimiyet adına belirsiz kalan Ahıska ve bölgesi savaşın en 
ağır yüzüne tanıklık etmiş bir bölgedir. 1914-1918 yılları 
arasında bilhassa Taşnak kuvvetleri güç yetirebildikleri 
Türk köylerini tarumar etmiştir. Taş üstünde taş, baş üstün-
de baş bırakılmamış, Ahıska makus talihini yenememiştir.

1917 Komünist Devrimi’yle birlikte Çarlık Rusyası’nın 
baskıcı rejiminden kurtulan diğer gruplar gibi Ahıska 
Türklerinin de rahatlaması bekleniyordu. Devrim sonrası 
Sovyetlerin oto-determinasyon uygulamasıyla 1918 yılın-
da Osmanlı’ya katılma kararı alan Ahıskalıların durumu 
Batum Antlaşması görüşmelerinde Gürcistan tarafından 
kabul edilmiş ve Ahıska anavatan hasretine son vermişti. Bu 
antlaşmayla Osmanlı kısa süreliğine 1828 sınırına kavuştu. 
Ne var ki Mondros’la birlikte yeniden 1914 sınırına çekildi 
ve Ahıska’yla bir kez daha vedalaştı. 

Sovyet yılları ve sürgün…
I. Dünya Savaşı henüz sonuçlanmadan Çarlık Rusyası dev-
rilmişti. Savaşın hemen ardından neredeyse bütün krallıklar 
yıkılmış ve dünya devletleri siyaset sahnesinde farklı bir 
karakterle boy göstermeye başlamıştı. Komünist Devrim, 
Çarlık Rusyası’nın zulmünden uzak bir anlayış vaat ediyordu. 
Fakat uygulamalar öyle olmadı, Ahıska Türklerinin durumu 
giderek ağırlaştı. Sovyet Gürcistan’ı şovenist uygulamalar 
yapıyor, Ahıska Türklerinin soy isimlerini değiştiriyordu. 
Birçok aydına çeşitli bahanelerle zulmediliyordu. Asıl zulüm 
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ise 1930’larda başladı. Bu yıllar, Devlet Başkanı Joseph Stalin’in ilk etapta Ukray-
nalılar, Kırım Tatarları, Volga Almanları ve Ahıska Türklerini sayabileceğimiz 
birçok etnik grubu sürgün etmeye hazırlandığı yıllardır.

II. Dünya Savaşı’na kadar Sovyet yönetimi tarafından askere alınmayan Ahıs-
kalılar bu savaşla birlikte askere alındı ve cephelere gönderildi. Almanya’yla sa-
vaşmak üzere cephelere giden Ahıskalı sayısı 40 bindi. Yurtlarında kalan birçoğu 
çocuk ve kadın nüfus ise Ahıska-Borcom demiryolu hattında çalışmaya zorlandı. 
Demiryolu inşaatında çalışan Ahıska Türkleri babalarının, eşlerinin, akrabaları-
nın cephelerden bu hat üzerinden döneceğini düşünerek teselli buluyorlardı. Ne 
var ki öyle olmadı. 15 Kasım gecesi kendi elleriyle yaptıkları demiryolu üzerinden 
Orta Asya’nın değişik ülke ve şehirlerine sürgün edildiler. Ahıska Türkleri için 
yüz yılı aşkın bir dönem boyunca devam eden esaret günleri artık farklı bir boyut 
kazanmıştı.

Devlet Savunma Komitesi’nin “gizli” ibaresiyle hazırlanan 31 Temmuz 1944 
tarihli ve Joseph Stalin imzalı kararname şöyle diyor: “Ahıska, Adigen, As-
pinza, Ahılkelek ve Bogdanovka rayonlarıyla Acaristan Özerk SSC’den Türk, 
Kürt, Hemşin olmak üzere toplam 86.000 kişiden meydana gelen 16.700 hanelik 
nüfustan, 40.000’i Kazakistan SSC’ye, 30.000’i Özbekistan SSC’ye ve 16.000’i 
de Kırgızistan’a tahliye edilsin.” Görev, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Halk İçişleri Komiseri Beriya’ya verilmiş ve bu bölgeye toprak sıkıntısı çeken 
Gürcülerin yerleştirileceği iletilmişti. Sürgünden sonra uygulanacak politika da 
belirlenmişti: “Bölgeye iskân edilen çiftçilere sınır bölgesi için uygun görülmüş 
miktarlarda arsalar dağıtmak; buradan tahliye edilmiş nüfustan kalan kamu ve 
hususî bahçe ve bağları yedi yıl vadeli kredi şeklinde yeni gelenlere devretmek; 
bu bölgeye iskân edilen nüfusu 1945 yılında her türlü vergilerden muaf tutmak; 
iskân edilenlere Gürcistan Hükûmeti imkân ve fonları çerçevesinde ev hayvanları 
vermek; boşaltılan bölgeye yeni iskân edilecekleri parasız nakletmek.” Taşınma 
masraflarının Gürcistan Hükümeti’ne özel olarak ayrılmış paralarla karşılanacağı 
da rapora eklenmişti.

Sürgün dikkatli ve detaylı bir planla yapıldı. Önce bu bölgede asker fazlalığı 
dikkat çekti. 15 Kasım gecesi ise köy meydanında, cami önlerinde toplanan 

halka Stalin’in kararı okundu. Ahıs-
ka Türklerine, Almanların sınırlara 
yaklaştığını ve geçici bir süre onları 
güvenli bir bölgeye taşıyacaklarını 
söylediler. Toparlanmaları için bir-iki 
saat verilen Ahıskalılar ancak yanları-
na alabilecekleri birkaç parça eşyayla 
kendi elleriyle yaptıkları demiryolu 
boylarına götürüldü. Yolculuk hayvan 
vagonlarında gerçekleşti.

Bir garip yolculuk
O gece Ahıska Türkleri için dönüşü 
olmayan bir yolculuk başladı. Hayvan 
vagonlarında haftalar sürecek yolculuk 
birçok hastalığa ve ölüme gebeydi. 
Öyle de oldu. Ahıska Türkleri pek 
çok kayıp verdi, kalanlarsa bitten, 
pireden, hastalıktan kırıldı. Tren bazı 
istasyonlarda durduğu zaman Sov-
yet askerleri ölüleri oralara bırakıp 
yolculuğa devam ediyordu. Ahıska 
Türkleri Kazakistan, Özbekistan ve 
Kırgızistan’a adeta serpildiler. Kimi-
nin kardeşi bir ülkede kaldı, kiminin 
amcası. Sovyet yönetiminin asimilas-
yon planının bir gereği olarak dağılan 
insanlar, ne dilini ne de kültürünü 
tanıdıkları ülkelerde sıkıyönetim al-
tında tutuldular. Sürgünü gerçekleş-
tiren Sovyetler Birliği İçişleri Halk 
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Komiseri Beriya tamamladığı görev 
sonrasında Stalin’e sunduğu raporda 
şöyle diyordu: “Türklerin, Kürtlerin 
ve Hemşinlilerin Gürcistan SSC sınır 
bölgesinden tahliye işlemleri tamam-
lanmıştır. Türkiye’nin sınıra yakın 
kısmındaki nüfusla akrabalık bağları 
bulunan söz konusu halkın önemli bir 
çoğunluğu kaçakçılık yapmakta olup 
muhaceret eğilimi gösteriyor ve Tür-
kiye istihbarat makamları için casus 
angaje etme ve çete grupları oluştur-
ma kaynağı teşkil ediyordu. Tahliye 
işlemlerine hazırlık tedbirleri bu yılın 
20 Eylül gününden 15 Kasım gününe 
kadar alınmıştır. Nitekim tahliyeye 
tâbi tutulan kişilerin sınırı geçmesini 
önlemek için Türkiye ile devlet sını-
rımızın korunma ve gözetimi azami 
şekilde takviye edilerek kuvvetlendi-
rilmiştir. Adigen, Aspinza, Ahıska, 
Ahılkelek ve Bogdanovka rayonlarında 
tahliye işlemleri 15-18 Kasım; Acaris-
tan Özerk Cumhuriyeti’nde ise 25-26 
Kasım günlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Toplam 91.095 kişi tahliye edilmiştir. 
Tahliye edilenleri taşıyan katarlar 
hareket hâlinde olup Kazakistan, Kır-
gızistan ve Özbekistan’daki yeni iskân 
yerlerine doğru yol almaktadırlar. 
Tahliye işlemleri düzenli ve olaysız bir 

şekilde tamamlanmıştır. Adı geçen sınır rayonlarına Gürcistan’ın toprak sıkıntısı 
çekilen bölgelerinden 7.000 köylü hanesi iskân edilecektir.”

Bir diğer önemli nokta da sürgüne tabi tutulan Ahıska Türklerinin rakamla-
rının değişiklik arz etmesidir. Beriya’nın raporu sürgün edilen 91 bin insandan 
bahsetmektedir. Eğer askerdeki Ahıskalıları da dahil edecek olursak bu rakamın 
15 binlere ulaştığını söylemek mümkün. Yıllarca gizli tutulan ve kimsenin haberi 
olmayan bu sürgünün nedeni resmî yazışmalarda birtakım ajanlık ve kaçakçılık 
faaliyetlerinin önünü kesmek olarak geçiyor. Fakat raporlarda dikkat edilmesi 
gereken şey Türk, Kürt ve Hemşinli nüfusun tamamının sürülmesidir. Bu nüfusun 
ortak özelliği Müslüman olması ve Sovyetler Birliği’yle Türkiye arasında çıka-
cak bir savaşta Türkiye’yi destekleyeceklerinin açık olmasıdır. Nitekim 1946’da 
Sovyetler Birliği Türkiye’den boğazlarda geçiş üstünlüğü ve Kars ile Ardahan’ı 
istediğini belirten bir nota vermiştir. 

1945 yılında savaş sona erdiğinde askerde olan Ahıskalılar çeşitli sebeplerle 
Ahıska’ya alınmaz. Henüz sürgünden haberleri olmayan Ahıska Türkleri acı olayı 
öğrenince Orta Asya’da ailelerini aramaya koyulurlar. Fakat sıkıyönetim vardır 
ve sürülen halk resmî belge almadan bölgelerini terk edemez, hatta evlenemez 
durumdadır. Bu arayış uzun yıllar devam eder... 

1956 yılında Sovyetler Birliği sıkıyönetimi kaldırarak serbest dolaşım hakkı 
tanır, fakat bu hak Ahıska’yı kapsamaz. Yurtlarına giriş izni alamayan Ahıska-
lılar, bölgesel ve dil olarak yakın buldukları Azerbaycan’a göç ederler. Ahıska’ya 
bir adım daha yakın olmayı gözeterek yaptıkları bu göç esasen yeni bir sürgün 
gibidir. Vatansız kalan, bulundukları her yerde resmî makamlara başvurarak 
vatanlarına dönüş hakkı isteyen Ahıska Türklerinin, çaldıkları bütün kapılar 
suratlarına kapanır.   

Fergana cehennemi 
Dönüş şartlarını bir türlü oluşturamayan Ahıskalılar, Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasına yakın bir zamanda yükselen milliyetçilikten yine en fazla zararı gören 
unsur olmuştur. 1989 nisanında Özbekistan’ın Fergana Vadisi’nde başlayan olaylar 
bir yıl kadar sürmüş, Ahıskalıların Fergana’yı terk etmeleriyle neticelenmiştir. 
Evleri yakılmış, yüzlerce ölü vermiş ve ülkeyi terk ederek yeni bir sürgün yaşa-
mışlardır. Bir pazar yerinde meydana gelen tartışmanın başlattığı söylenen olaylar 
sonrasında binlerce insan Rusya’ya göç etmek zorunda kalmıştır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Gürcistan sınırlarında kalan 
Ahıska’ya dönüş hâlâ bir türlü sağlanamamıştır. Türkiye’ye dönmeleri hususunda 
1992 yılında “Ahıska Türklerinin Kabul ve İskânına Dair Kanun” çıkarılmış ve 
bu doğrultuda bir grup Ahıskalı Iğdır’a yerleştirilmiştir. Bu uygulama yetersiz 
kalmış, Iğdır’a gelen Ahıskalılar birçok nedenden ötürü burada barınamayıp 
farklı illere göç etmişlerdir. 

Sözün özü Ahıska Türkleri vatan hasreti çekmeye devam ediyor. İki yüz yıldır 
esaret ve sürgünün acısını derinden hisseden Ahıskalılar, adına bürokrasi denen 
engeller kaldırılarak topraklarına kavuşmayı istiyor. Gürcistan’dan beklenense 
Avrupa Konseyi’ne verdiği vaatler doğrultusunda Ahıskalıların vatan toprakları-
na dönmeleri için gereken adımları atması. Görünen o ki bir yolu bulunup siyasi 
arenada çözüm üretilemezse Ahıska Türklerinin varlıkları da kültürleri de yok 
olmaya mahkum kalacak. 
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Ahıska’nın tarihiyle ilgili bilgi verir misiniz?

Ahıska Türkleri o bölgenin kadim yerlileridir. Ahıska-
lılar Anadolu’ya 1071’den sonra gelen gruptan değildir, 
ama nedense bu konu tarihçilerin ilgi alanına girememiş. 
Gürcistan’ın çok önemli bir tarih kaynağı vardır: Kartlis 
Tshovreba adında, “Gürcistan’ın hayatı” anlamına gelen 
bir kaynak. O kaynak, Makedonyalı İskender’in orduları 
Kafkasya’ya geldiği zaman Kür ile Çoruh Irmağı boyla-
rında Kıpçaklar ve Bun-Türklerinin yaşadığını söyler. Bu 
enteresan bir bilgidir. Bun-Türk, Gürcü kaynaklarda yerli 
Türk olarak geçer. Sonuçta Ahıskalıların ataları da bu Kıp-
çaklardır, Kuzey Türkleridir. Yani Ahıska bölgesi çok eski 
bir Türk bölgesidir.  

Bu bölgeye elbette sonradan Oğuzlar da gelmiş, Melik-
şah zamanında Selçuklular da. Ahıska, Ardahan, Batum, 
Rize gibi yerleri fethetmişler. Demek ki 1080’den sonra bu 
bölgede bir Oğuz varlığı söz konusu olabilir. Ama sonradan 
buralar Selçukluların elinden çıkmış ve Gürcistan Krallığı 

Yunus Zeyrek Ahıska’dan Osmanlı topraklarına göç etmiş 
bir ailenin çocuğu olarak 1956 yılında Posof ’ta dünyaya 

geldi. İlkokulu Ardahan’da, ortaokulu Diyarbakır’da lise 
ve üniversiteyi Erzurum’da okudu. 1979 yılında edebiyat 
öğretmenliği görevine başladı. 1988’de Almanya’ya giderek 
altı sene boyunca Türk Kültürü hocalığı yaptı. 1997’de Gazi 
Üniversitesi’nde yüksek lisansa başlayan Zeyrek, halen bu 
üniversitede Türk Dili Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak 
çalışıyor. 

Halk edebiyatı, tarih ve Türk dili uzmanı olan Zeyrek’in 
yayımlanmış yirmiyi aşkın kitabı bulunuyor. İlk şiiri 1971 
yılında Silvan gazetesinde yayımlanan Zeyrek’in sonraki yıl-
larda çeşitli gazetelerde sayısız şiirleri, makaleleri yayımlandı. 
Ayrıca onuncu yılına ulaşan Bizim Ahıska dergisinin de Genel 
Yayın Yönetmeni olan ve Ahıska Türkleri konusunda yaptığı 
çalışmalarla tanınan Yunus Zeyrek’le Ahıska sürgününün 69. 
yılı dolayısıyla uzun bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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bölgeye hakim olmuştur. Kıpçakların da Ortodoks oluşu 
Gürcistan’ la birlik olmalarını kolaylaştırmıştır. Hatta 
birlikte Selçuklu’ya kafa tutmuşlar, Erzurum’a kadar olan 
bölgeyi almışlardır. 1250’li yıllarda İlhanlılar bu bölgeye 
hakim olmuş ve onların desteğiyle Kıpçaklar Posof ’un Cak 
Kalesi’nde 1268’de bir hükümet kurmuştur. 1578’de Osmanlı 
Devleti orayı ele geçirene kadar, yani 310 yıl boyunca bu 
beylik yaşamını sürdürmüştür. Osmanlı’yla birlikte Müs-
lüman olmuşlardır. 

1829’da imzalanan Edirne Antlaşması’ndan sonra esaret dönemi 
başlıyor. Tabii 1914’te patlak veren I. Dünya Savaşı Ahıskalılar 
için de bir ümit oldu...

Ahıskalılar ordumuzu büyük bir heyecanla bekliyorlardı; 
yüz yıla yakın zulüm ve hasret biter umuduyla... Maalesef 
kar, kış, kıyamet ve komuta kademesinin gönülsüzlüğü 
buna el vermedi ve Rus ordusu Doğu Anadolu’yu baştan 
başa işgal etti. 

12 Şubat 1918’de ileri harekat kararı alındı ve Kafkas 
Kolordusu Kazım Karabekir komutasında bu toprakları 
korumaya aldık, çok da başarılı olduk. Nisana kadar Kars 
kurtulmuş ve ordumuz Gümrü’ye ulaşmıştı. Bu başarıların 
bir sonucu olarak savaşa son vermek isteyen Rusya, Sarı-
kamış muharebesiyle alamadığımız yerleri Brest Litovsk 
Anlaşması’yla bize bırakmaya razı oldu. Kars, Ardahan, 
Artvin ve Batum yapılan halk oylaması sonucu Osmanlı’ya 
katıldı. Fakat bu anlaşmada Ahıska’nın adı bile geçmiyor-
du. Daha da önemlisi Gürcüler ve Ermeniler bu antlaşmayı 
tanımıyordu. Kazım Karabekir’in ordusu Gümrü’ye kadar 
ilerlediği için Batum Antlaşması’na razı oldular ve bu ant-
laşmayla Batum’la birlikte Ahıska’yı da geri aldık. Tarih: 4 
Haziran 1918. 

Sonra Mondros...

Mondros ve millî mücadele yılları... Biz 1914 sınırına geri 
çekilmek zorunda kaldık. Biraz Ahıska merkezli anlatacak 
olursak, Kazım Karabekir 30 Ekim 1920’de Kars’ı kurtar-
mıştır. Orada karargahını kurmuş, Gümrü’yü almış ve 
Ermenileri Gümrü Antlaşması’na mecbur bırakmıştır. 

Bundan sonra Ruslarla Moskova Antlaşması yapılacak-
tır; fakat Hariciye Vekili Bekir Sami Bey başkanlığındaki 
ilk heyet anlaşma yapamadan geri gelmiştir. Ali Fuat Paşa, 
Yusuf Kemal Bey ve Rıza Nur’dan oluşan üç kişilik heyet 
yeniden masaya oturmuşlardır. Karabekir’in anılarından 
öğreniyoruz ki bu heyete kendisi taktik vermiştir. 1918’de 
Batum Antlaşması’nda Enver Paşa’nın aldığı Ahıska ve Ba-
tum, Moskova Antlaşması’yla Ruslara bırakılmıştır. 

Neden?

Bu vahim bir şey tabii. Açık konuşmak gerekirse Karabekir’in 
hatıralarına baktığımız zaman Ruslardan çekindiğini görü-
yoruz. “Rusların elindeki toprakları istemek cinayettir” diye 
açıkça söyler. Çok üzücü şeyler var. Dr. Rıza Nur anlatıyor 
mesela; Ahıskalılar onun etrafını çevirip “Neden bıraktınız 
burayı?” diye sorduklarında Rıza Nur “Ben burada Türk-
lerin, yani Müslümanların olduğunu bilmiyordum” diyor. 
Ama Kazım Paşa o toprakları gördü, kaldı oralarda. Onun 
en azından müzakere talep etmesi gerekirdi. Demeliydi ki 
“İstedik, ama alamadık”. Veya bir özerklik girişiminde bulu-
nulmalıydı. Maalesef böyle olmamış ve 16 Mart 1921’de Mos-
kova Antlaşması’yla bugünkü sınır çizilmiştir. Aynı senenin 
sonbaharında ise o dönemde üç Sovyet cumhuriyeti olan 
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’la Kars Antlaşması 
yapılmış, Ahıska kesin olarak sınırlarımız dışında kalmıştır. 

Bu tarihten 1944’te gerçekleşen sürgüne kadar Ahıskalıların 
durumu neydi?

Lenin hayattayken oralarda önemli bir hareketlilik yok, ama 
bilhassa 30’lu yıllardan sonra buralarda kolhozlar kurulu-
yor, topraklar devletleştiriliyor ve baskı çoğalıyor. Çarlığın 
zulmünden bıkan halk Bolşeviklere ümitle bakıyor açıkçası. 
Onların özgürlük vaatleri bu ümidin kaynağıdır. 
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II. Dünya Savaşı’na kadar Ahıskalı-
lardan kimseyi askere götürmüyorlar. 
Ama II. Dünya Savaşı’nda 40 bin Ahıs-
kalı Alman cephelerine gidiyor. Geride 
kalanlar ekseriyetle kadın ve çocuk; 
bunlar da demiryolu yapımında ça-
lıştırılıyorlar. Tiflis-Kutais demiryolu 
hattının ortasında Borcom diye bir yer 
var. Bu istasyondan Ahıska’ya bir bıçak 
vuruyorlar. 60 küsur kilometrelik bir 
alanı Ahıskalılara yaptırıyorlar. Ben 
Kazakistan ve Kırgızistan’da demir-
yolu yapımında çalışanlarla bizzat ko-
nuştum, çok hazin anlatıyorlar. Birisi 
“Babam askerdeydi, biz de çocuktuk. 
Bir an evvel bitirmek isterdik, savaşa 
giden babalarımız buralardan trenle 
gelecek diye” demişti mesela. 

Halbuki kendi sürgün yolları o raylar...

Evet. Demiryolu inşaatı bittiği zaman, 
1944 yılının kasım ayında sürgüne 
gönderiliyorlar. Stalin bu işin hesabını 
kitabını daha yazın yapmış. Stalin o dö-
nemde devlet başkanıdır ve Gürcü’dür. 
İçişleri Bakanı Beriya Gürcü ’dür. 
Onun hazırladığı Stalin imzalı proje 
31 Temmuz 1944 tarihlidir. Bu sürgün 
kararnamesi Kazakistan, Kırgızistan 
ve Özbekistan Komünist Partisi Genel 
Sekreterliklerine de bildirilmiştir.

Hazırlıklar yapılıyor, fakat bizim-
kilerin haberi yok. Kasım ayının ilk 
haftasından itibaren Ahıska’da gözle 
görülür bir asker artışı yaşanıyor. 
Derken ayın 10’undan sonra köyler 
kuşatılarak giriş-çıkışlar yasaklanıyor. 
14’ünü 15’ine bağlayan gece köylerde 
aile reislerini meydanlara, cami önleri-
ne çağırıyorlar. Burada onlara Stalin’in 
kararı okunuyor. Tabii yalan söylüyor-
lar... “Almanlar, faşistler geliyor sizleri 
geçici olarak güvenli bölgelere taşıyaca-
ğız, yakında geri döneceksiniz. Birkaç 
saat içinde hazırlanın” diyorlar. Birkaç 
saat içinde ne hazırlanabilir ki? Sabaha 
doğru demiryollarına ulaştırılıyorlar. 

Demiryolu baştan aşağı hayvan vagonlarıyla dolu, insanlar 
hayvanlar gibi vagonlara doldurulmuş. Tuvalet yok. Hasta 
ve hamileler var. Tabii çok ölen oluyor. Tren istasyonlarda 
durduğu zaman vagonlar kontrol ediliyor ve ölüleri araziye 
atıyorlar. Yolculuk zaten anlatmakla bitmez. En az söyleyeni 
18 gün diyor, 1 ay diyenler de var. Bitten ölen çok fazla. Soğuk, 
kar, kıyamet... 

Beriya’nın raporunda Ahıskalıların ajan faaliyetleri sebebiyle 
sürüldüğü söyleniyor. Tabii bu gerçek dışı bir sebep. Asıl nedeni 
ve amacı neydi sürgünün?

Rapordaki suçlamalar şablon suçlamalardır. Diyelim ki var; 
kaç kişi olabilir bunlar sen bütün Ahıska halkını sürüyorsun. 
Bu hukuka sığmaz. Bu sürgünün asıl amacı Gürcülerin Kars 
ve Ardahan hastalığıdır. “Buralar bizimdir” diyorlar, hâlâ da 
bunu söylüyorlar. 

Stalin ve Beriya Gürcü’dür ve bu bölgede tam bir hakimiyet 
kurmak amaçtır. Bakın 1945 yılında bazı şeyler yazıldı, ben 
bunları yayımladım. Bizim basındaki akislerini de yayımla-
dım, o yıllarda bu konu manşetlerdeydi. İki Gürcü profesör 
“Türkiye’den haklı taleplerimiz” başlıklı bir beyanname ya-
yımlıyor. Aynı gün Moskova Radyosu “Gürcüler topraklarını 
istiyor” diyerek tüm dünyaya yayın yapıyor. Beyannamede 
“Bayburt, Gümüşhane, Giresun’a kadar bizimdir, ama şim-
dilik Kars ve Ardahan’ı istiyoruz” diyorlar. 

1956 yılın-
daki Komü-

nist Partisi 
Kongresi’nden 

sonra Ahıskalıla-
ra nispeten bazı 

haklar verildi. 
Seyahat hakkı 
verildi mesela, 
ama vatanla-
rına gitmeleri 

engellendi.
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Arkasından nota da geliyor zaten...

Evet; Sovyetler boğazlarda üs, Kars ve Ardahan’ı istedikle-
rine dair bir nota verdiler Türkiye’ye. Bu aslında savaş ilanı 
demektir. Rus ordusu Ardahan’a yürürse bunlar bize ayak 
bağı olabilir korkusuyla Ahıskalıları ortadan kaldırmışlardır. 
Birinci sebep bu. İkincisi ise Ahıska’nın mahalli yönetimine 
Ermenilerin hakim olmasıdır. Ermenilerin de hayali Ahıska’yı 
Ermenistan’a katmaktır. Hatta bugün Batum’a gidip oradan 
Karadeniz’e açılma hayalleri var. Şunu söylemek istiyorum: Bu 
sürgünü Türkiye ne duymuş ne görmüş... Bu üzücü.

O konuya gelmeden önce sürgün rakamlarıyla ilgili detaylı bilgi 
verir misiniz?

40 bin kişi cephede zaten. Bazı rakamlar 93 bin, bazı rakamlar 
ise 120 bin kişi diyor. Buradaki Müslüman nüfusun tama-
mı sürülüyor. Bu konularla ilgili Ronald Wixman ve başka 
Batılı araştırmacıların çalışmaları mevcut. Onların verdiği 
rakamlara bakarsak 126 bin kişidir sürgüne gönderilen. Cep-
hedekilerle birlikte 166 bin eder. Bunun bir kısmı cephelerde 
öldü; yollarda ölenlerin sayısını bilmiyoruz. Ama anlaşılan o 
ki nüfusun en az dörtte biri ölmüştür.

Orta Asya’daki dağılımları nasıl oldu peki?

Şöyle düşünüldü; Ahıskalıları gönderip oradaki yerli halkla 
da aralarını açalım... Mesela Orta Asya’da daha Ahıskalılar 

gitmeden şöyle bir propaganda yapılmış: “Buraya Kafkas’tan 
yamyamlar gelecek, bunlar insan eti yiyorlarmış.” Tabii 
herkes bu yamyamlar ne zaman gelecek diye bekliyor. Yaşlı 
bir Ahıskalının bana anlattığına göre, Semerkant’ta babası 
cami avlusunda abdest alırken Özbekler bu adama tuhaf 
tuhaf bakıyorlarmış. “Sen ne yaptın böyle?” diye sormuşlar, 
“Abdest aldım” deyince “Ne abdesti? Siz yamyam değil misi-
niz? Bize yamyamların geleceğini söylediler” demişler. Tabii 
sarılmışlar sonra birbirlerine.

Nerelere yerleştiriyorlar?

Götürülüp kolhozlara, en ücra köşelere dağıtılıyorlar. Kol-
hozlardan dışarı çıkmaları da yasak. İzin almadan evlenmek 
bile yasak. Karı-koca, kardeş, akraba bu geniş coğrafyaya 
savrulmuş ve birbirlerini kaybetmişler. En yakın akrabala-
rıyla yıllar sonra mesela pazarda karşılaşanlar, bu şekilde 
birbirlerini bulanlar var. Yani Ahıskalılar oraya gittiğinde 
bunlara hangi rejimin uygulanacağı dahi belirlenmemişti. 
Bu 1956’ya kadar sürdü, Stalin 1953’te öldükten sonra nis-
peten bir rahatlama oldu, ama 12 sene sıkıyönetim altında 
tutuldular.

1956’dan sonra ne gibi haklar aldılar?

1956 yılındaki Komünist Partisi Kongresi’nden sonra Ahıs-
kalılara nispeten bazı haklar verildi. Seyahat hakkı verildi 
mesela, ama vatanlarına gitmeleri engellendi. Stalin döne-
minde birçok kavim sürgün gördü, fakat hepsi yurtlarına 
döndü. Kırım Türkleri ve Ahıskalılar bunun dışında tutuldu. 

1958’de Azerbaycan’a gidenler var…

Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri İmam Musta-
fayev o bölgeleri dolaştı ve bu insanları Azerbaycan’a kabul 
edebileceğini söyledi. 1958’den itibaren birçok Ahıskalı, 
Kazakistan ve Özbekistan’dan Azerbaycan’a geldi. Çünkü 
Azeriler kültürel yönden Türklere benziyordu ve Azerbay-
can Ahıska’ya daha yakındı. Ancak Ahıska’ya gelenleri ya 
Abhazya’ya ya da Ermenistan’a gönderdiler; Ahıska’ya yer-
leşmelerine müsaade etmediler. 

1968’de geri dönüş için bir kararname çıkıyor ancak uygulanamı-
yor değil mi?

Ahıskalıların istedikleri yerde yaşayabileceğine dair bir 
kararname çıkıyor 1968’de. Kararname gariptir biraz, ne 
dediği pek belli değildir; dolayısıyla da uygulanmıyor. Bir 
de Sovyet dönemi de olsa Gürcistan Gürcistan’dır. Sürgüne 
tabi tutulan diğer milletler yerlerine döndüler, fakat dediğim 
gibi bizimkiler dönemedi. 
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Yıllar böyle geçerken bir de 1989 Fergana Olayları gerçekleşti 
maalesef...

80’lerin sonuna doğru Demir Perde’de kıpırdanmalar oldu. 
Gorbaçov döneminde birtakım millî hareketler başladı ve 
Moskova merkezî yönetimi zayıfladı. 1989 nisanında bir-
denbire Fergana Vadisi’nde de bir olay patladı. Pazar yerinde 
çilek satan bir Özbek hanım bir Ahıskalıyla tartıştı. İşin ne 
olduğunu bilen yok. Buradan bir fitne çıkardılar ve Fergana’da 
Ahıskalıların evleri mimlendi, ateşe verilmeye başladı. “Türk-
ler şöyle yaptı, böyle yaptı” diye yalan dolan söylemleri işleri 
büyüttü. 

Olaylarda ölü sayısı nedir?

Fergana’da resmî rakamlara göre yüz küsur insan öldü, ama 
Ahıskalılara göre sayı çok daha fazla. Şimdi, ilginç bir nokta 
var burada. Ahıskalılar Fergana’dan Rusya’ya götürüldüler. 
Oraya gittiklerinde hazır barakalar vardı, oralara yerleştiril-
diler. Bazı Ruslar demiş ki “Biz sizi erken bekliyorduk, nerede 
kaldınız?” Yani Rusya’da azalan işgücü, ziraatta çalışacak 
ucuz işgücü için yapılan bir provokasyon olduğu da söyleni-
yor, ama hiç kimse tam manasıyla izah edebilmiş değil. Bu 
tarihten sonra başlayan Rusya göçü bugün 100 binin üzerinde 
Ahıskalının orada yaşamasına da sebeptir. 

Peki, vatana dönüşle ilgili bugün gelinen nokta nedir?

Ben 2004 yılında Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Fede-
rasyonu Başkanlığı yaptım. Bu meseleyle ilgili olarak büyük 
bir mücadele verdik. Gürcistan’la Avrupa Konseyi’ne giderek 
görüştük. Ahıskalıların vatanlarına dönebilmeleri için bir 
kanun çıkarılmasını istedik. Gürcistan’ın da içi karışıktı, 
bazı bahanelerle süreci iyice uzattılar; zaten istemiyorlardı da. 
Nihayet 2007’de bir kanun çıkardı Gürcistan. Kanunun adı 
bile masalımsıdır. Diyor ki, 40’lı yıllarda Gürcistan’dan giden-
lerin dönüşüyle ilgili bir kanun falan filan... Yani sanki kendi 
istekleri doğrultusunda gitmişler gibi. Belge Gürcüce olacak, 
Rusça olmayacak falan derken bir yığın zorluk da çıkarıyorlar. 
Belgelerde imla hatası buluyorlar mesela, böyle komiklikler. 
8 bin 500 kişinin müracaatı olduğu halde birkaç bin kişinin 
belgeleri incelenmiş, onlara da halen “Gel” denilmemiştir. 
2013’teyiz, 14 yıldır bu süreç devam ediyor.

Şunu kabul etmek lazım ki bu hükümet de başka hükümet-
ler de bir şeyler yaptı, fakat yeterli değil. Örneğin Turgut Özal 
1992’de “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü ve iskanına 
dair” bir kanun çıkardı. Iğdır’a 150 aile getirildi, krediyle ev 
verildi, ama bu insanlar neyle geçinecek? Onlar da kalamadı 
zaten orada, birçoğu Antalya ve Bursa’ya geçti. 

Şimdi açık konuşmak lazım. Bu insanlar 5-10 sene içinde 
göz göre göre yok olacak. Birileri yoktan bir millet inşa etme 
çabasındayken biz bir milletin yok olmasına göz yumuyoruz. 
ABD Rusya’dan 12 bin 500 Ahıskalıyı götürdü. Bu insanlar 
bugün 25 eyalete dağılmış durumda. Ne yapacaklar yok ol-
maktan başka? 

Nasıl çıkılacak bu işin içinden?

Geçtiğimiz Nisan ayında Gürcistan Devlet Başkanı Saakaş-
vili Türkiye’ye geliyor, Acara’dan gelmiş olanlara vatandaşlık 
veriyor. Geldi ve İnegöl köylerini dolaştı. Başka bir zaman 
Karadeniz’e gitti; Ordu, Fatsa, Ünye gibi yerleri dolaştı. Şimdi 
de bayram arifesinde Sakarya’ya gelmiş vatandaşlık dağıtmaya. 
Kim kime vatandaşlık verir? Senin vatandaşın başka bir ülke-
nin pasaportunu taşıyor, ne demektir bu? Gürcistan Rusya’nın 
kendisine yaptığını bize yapıyor. Bu onur kırıcı bir şey. Köprü 
kurduklarını söylüyorlar, gerçekten buysa niyetleri Ahıskalı-
lara vatandaşlık versinler ve onların yurtlarına dönmelerini 
sağlasınlar. Gerçek köprü budur. 

Biz parlamento düzeyinde ne yapmalıyız?

Bu çok önemli. Bizim milletvekillerimizden oluşacak bir heye-
tin oralara gidip incelemeler yapması lazım. Acilen Ahıska ve 
Tiflis’te incelemeler yapılmasını arzu ediyoruz. Sivil girişimler 
sonuç vermiyor. Gürcistan bu halkı yalnız görüyor. Evet, tüm 
hükümetler bir şeyler yaptı, ama yapılanlar yetersiz kaldı. Yani 
ilacın dozunun artırılması lazım. Parlamentolararası dostluk 
grupları var, bunlar aracılığıyla girişimler yapılması lazım. 
Ben Parlamento dergisi aracılığıyla sesleniyorum. Bu millet, 
Ahıskalılar yok olmadan bu konunun çözülmesi için çaba sarf 
edilmesini rica ediyorum. 

“Bizim Ahıska” adlı bir dergi çıkarıyorsunuz. Biraz da bundan bah-
sedelim.

Dergi 10. yılında. Dergimizin 2004 yılı kasımında ilk sayısı 
çıktı. O zaman Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federas-
yonu adına çıkarıyorduk. Federasyon 2007 yılında feshedildi. 
Ama dergi, Allah razı olsun, TPB Genel Başkanı Nevzat 
Pakdil’in desteğiyle çıkmaya devam ediyor. Ben o zaman bu 
işlerden biraz soğuyup dergiyi bırakma noktasına gelmiştim. 
Fakat Nevzat Bey “Dergi çıkmalı, sen bu işin içine girdin çı-
kamazsın” dedi. Üç ayda bir çıkan dergimiz 32. sayısına ulaştı. 
Dergiyi Ahıskalıların yaşadığı Orta Asya, Rusya, Amerika’ya 
gönderiyoruz. Dergi Ahıska’nın tarihini, kültürünü, edebiya-
tını bütün yönleriyle ele alıyor. Halkın hatıralarını canlı tut-
maya çalışıyoruz. Biz kin ve nefreti körüklemek için değil, tam 
tersi, “Unutmamamız lazım” demek için çıkarıyoruz dergiyi. 
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Ahıska Türkleri meselesi 69 yıldır çözüm bekliyor. Türki-
ye Büyük Millet Meclisi farklı dönemlerde bu konuyla 

ilgili girişimlerde bulundu, fakat netice alınabilmiş değil. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Prof. Dr. Yusuf 
Halaçoğlu, Ahıska sürgünü ve sürgün sonrası Ahıskalıların 
durumu üzerine sorduğumuz soruları yanıtladı.

Ahıska sürgününün 69. yılındayız. Neler söylemek istersiniz?

Ahıskalılar Oğuz boylarına mensup, Kafkasya’da ikamet 
eden, Selçuklu ve Osmanlı döneminde mevcut olan bir Türk 
grubu. Bu bölgelerde meydana gelen savaşlar nedeniyle, özel-
likle 1918 sonrasında Rusya’nın idaresine girmesiyle birlikte 
sürgüne gönderilen önemli bir Türk grubu. Asya’da çeşitli 
topraklara dağıtıldılar; Kazakistan, Özbekistan, Rusya’nın 
iç kesimleri... Bu bölge insanları onları büyük bir hoşgörüyle 
karşıladı. Oralara gidip konuşulduğunda bölge insanlarının 
Ahıskalıları bağırlarına bastıklarını görürüz. 

Nitekim bugün, bu coğrafyalardaki Ahıskalılar hâlâ bir 
sürgün hayatı yaşıyor. Ben ilk defa 1994 yılında Kazakistan’a 
gitmiştim. Kazakistan’da şunu gördük: Kazakların geneli 
kendilerini Türk değil, Kazak olarak nitelendiriyordu. Bir 
bölgeye gittik, orada gençler top oynuyorlardı. Kazaklar bize 
“Bakın, bunlar Türk” dedi. Yanlarına gittik; onların temiz 
bir Türkçeyle konuşan Ahıskalılar olduğunu öğrendik. Yani 
Kazaklar, Ahıskalıları Türk olarak nitelendiriyordu. Tabii 
bugün kendilerine de Türk diyorlar, ama daha önce Kazak-
lar, Kırgızlar, Özbekler sadece Ahıskalılara Türk diyorlardı.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu:

Ahıskalıların 
yurtlarına dönmesi 
bölgenin barışı 
açısından son 
derece önemli  

Söyleşi: Bilge Yavuz

Hakikaten acı bir dönem geçirdiler. Bu acı dönem hâlâ 
devam ediyor. Birçok Ahıskalı arkadaşımız, tanıdığımız bir 
şekilde Türkiye’ye getirilme dileklerinde bulunuyorlar. Kendi 
yurtlarında oturmak yerine iğreti bir biçimde, her ne kadar 
yakınlık gösterilse de, yurtlarından uzak bir hayat yaşıyorlar. 

1989’da Fergana Olayları sebebiyle Özbekistan’da bir sürgün daha 
yaşadı Ahıskalılar. Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde bilhassa 
Fergana’ya benzer olaylar yaşanmasından çekiniliyor. Bundan son-
ra Ahıskalıları ne bekliyor?

Normalde olması gereken şey kendi yurtlarına, Ahıska’ya 
dönmeleri. Fergana ikiye bölünmüş durumda; bir kısmı 
Kırgızistan, diğer kısmı Özbekistan’a bağlı. Maalesef diğer 
Türk devletlerinde olduğu gibi burada da Türk devletleri 
rekabet halinde ve birbirlerine adeta düşmanlık gösteriyorlar. 
Gönül ister ki Türk devletleri öncelikle kendi içinde birlik ve 
beraberlik ruhuyla hareket etsin. Avrupa’da farklı din veya 
mezhepten oldukları için birbirlerini boğazlayan insanların 
Avrupa vatandaşı olarak bir araya geldiğini göz önüne alır-
sak; Orta Asya’da, daha doğrusu Büyük Türkistan’daki Türk 
devletlerinin birbirleriyle çekişmek yerine böyle bir oluşuma 
gitmeleri gerekir

Gördüğümüz kadarıyla bugün Uzak Doğu’da Çin’in kala-
balık bir nüfusu ve müthiş bir ekonomik sıçrayışı var. Özel-
likle Kazakistan’da etkili oluyorlar, mamafih Kırgızistan’da 
da. Çinlilerin buralara gelerek özellikle evlenme yoluyla 
yerleşmeleri nüfus dengelerini altüst ediyordu. Bununla ilgili 
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birtakım tedbirler alınsa da baş edilme-
si mümkün değil. Yarın Çin, komünist 
idareden çıkıp dünyaya açılacak olursa, 
ki bunun emarelerini görüyoruz, Orta 
Asya’da özellikle demografik bir deği-
şiklik olacaktır. Diğer taraftan Rusya, 
arka bahçesi olarak gördüğü bu coğraf-
yada siyaseten hâlâ çok etkili. Çünkü 
onların zamanında yetişmiş birtakım 
insanlar hâlâ görevdeler. Daha geniş bir 
çerçevede bakıldığında, Ahıskalıların 
durumu gerçekten zor. 

2005 y ı l ında Gürcistan’ la yapı-
lan mutabakat işleme konulmalı . 
Türkiye’nin şu anda Gürcistan üzerinde 
hayli etkisi var. Ahıskalılar öncelikle 
Gürcistan’a getirilmeli. Oraya gelmeleri 
Kafkasya’da Türkiye-Gürcistan ilişki-
lerinin düzelmesine de sebep olacaktır. 
Tabii eğer bu olmazsa, çok zorunlu 
kalınırsa Ahıskalı ların Türkiye’ye 
gelmeleri taraftarıyım. En azından pek 
büyük sıkıntı çekmeden Türkiye’ye 
adapte olabileceklerini biliyorum.

Ama elbette en son ihtimal olarak, 
başka bir gelişme olmayacaksa Ahıska-
lıların Türkiye’ye gelmeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Ayrıca bu, Kafkasya’da 
barışın sağlanması ve Türkiye’nin 
sigortası olması bakımından önemli. 
Yani şu anda Gürcistan’la bir sıkıntımız 
yok. Millî mücadelede Ermenilerle de 

Gürcülerle de savaştık biliyorsunuz. Ama bunları Gürcüler de bir kenara bıraktı, 
biz de. Çünkü devletler arasında çıkar ilişkileri ön plandadır. Burada Müslüman 
Gürcülerin, orada Türklerin bulunması, bölgede yaşayan insanların birbirleriyle 
yakınlığı ve evlilik gibi bağlar kurması bu iki ülkenin barış içinde yaşayacağını 
gösteriyor. Şimdi bu ortamda Ahıskalıların Gürcistan’a yerleşmesi, kamuoyunun 
da Gürcistan’a daha güvenli bakmasını sağlayacaktır. Daha demokratik bir yapı 
meydana gelecektir. 

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın bu şekilde bir barış sağlaması Ermenistan’ı 
dışarıda bırakacaktır. Ermeniler de ister istemez böyle bir birlik içinde yer almak 
zorunda kalacaktır. Çünkü bütün çevresi tecrit edilmiş bir Ermenistan’ın ayakta 
kalması mümkün değildir. Ermenistan biraz akıllı davranıp soykırım gibi safsataları 
bir kenara bırakarak Türkiye’yle yakınlık kuracak olursa, denize kıyısı olmadığı 
halde Batum veya Trabzon Limanı üzerinden dünyaya bağlanabilir. 

Yani Ahıskalıların yurtlarına dönmesiyle ilgili olarak yapılan anlaşmanın uygu-
lanması, bölgenin barışı açısından son derece önemlidir.  

Parlamento düzeyinde daha net neler yapılmalı?

2005 yılında yapılan mutabakat parlamentonun bakış açısını yansıtan bir şeydir. 
Ama 2001’den sonraki dönemde Ortadoğu’da büyük hareketlenmeler oldu bili-
yorsunuz. Irak, Afganistan, Libya, Mısır, şu anda Suriye’de meydana gelen olaylar 
Türkiye’nin yönünü bütünüyle oralara çekiyor. Diğer taraftan terörle mücadelemiz 
var. Her ne kadar hükümet, “Kürt Açılımı”yla ilgili olarak birtakım görüşmeler 
yapıyor olsa da yarın ne olacağı belli değil. 

Ortadoğu’da da neler olacağı net değil. Ancak bazı konular berraklaşmaya baş-
lamıştır. Irak’ta istikrarın sağlanamayacağı artık kesinleşmiştir, yani Irak bölündü. 
Suriye’de bölünme meydana gelebilir. Halbuki Suriye bölündüğü takdirde hem 
Amerika hem İsrail rahatsız olacaktır. Yepyeni, radikal grupların elinde bölünmüş 
bir Suriye... Bunlar istenmediği için zaten ABD ve Rusya bir araya gelerek bir an-
laşma yaptı. Nitekim ABD’nin de Esed’e bakışı değişti. Dolayısıyla Türkiye’nin bu 
aşamadan sonra Suriye’yle ilgili bir yaptırım uygulaması veya savaş açması açıkçası 
mümkün değil. Oradaki istikrarın sağlanması için Türkiye’nin muhalif gruplara 
destek vermemesi gerekiyor. Suriye’de işler düzene girdikten sonra Türkiye diğer 
ülkelerle olan politikalarda yeni bir hamle yapabilir. Şu aşamada Ahıskalıların 
yurtlarına dönmesi konusuna sıra gelmeyecek gibi gözüküyor. 

Türkiye şu anda bu bölgeyle meşgul olmaya devam ediyor. Bakınız Yunanlılar 
tarafından işgal edilen kayalıklar savaş sebebiydi bir zamanlar. Fakat şimdi Batı’da 
meydana gelen olaylara bakamıyor bile, hiç ilgilenmiyor, beyanat bile duymuyoruz. 
Aynı zamanda Irak’taki Türkmenlerle de ilgilenemiyor Türkiye. Bugün Suriye’de 
Türkmen gruplar var. Halep, Lazkiye, Humus ve Şam bölgesinde Türk grupları var. 
Ama bunlar basında hiç yer almıyor. Halbuki Halep bölgesindeki Türkmenler çok 
zor durumdalar. Batısında ve doğusunda Kürtler ve El-Nusra çatışması var. Yarın 
bu bölgede Allah korusun Türkmenlere karşı bir katliam söz konusu olursa Türkiye 
ne yapacak? Biz MHP olarak zaten bu sebeple Suriye tezkeresine “Evet” dedik. Yarın 
böyle bir durum ortaya çıktığında “Müdahale edin” deme hakkına sahibiz hükümete. 
Aksi takdirde “Bize destek vermediniz” derlerdi. Tüm bunları göz önüne aldığımız-
da, Ahıskalıların Gürcistan’a yerleşmesini sağlayacak politikayı takip edecek bir 
durumda değil Türkiye şu anda. 
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