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RUSYA ve UKRAYNA’DA YAŞAYAN
 AHISKALILARA SAHİP ÇIKMALIYIZ!

1989 yılı ilkbaharında Özbekistan’da cereyan 
eden Fergana faciasından sonra binlerce 
hemşehrimiz yeni ve mecburî bir sürgünle karşı 
karşıya geldi. Bu sürgünün yönü Rusya’ydı. 
Rusya’ya gelenlerin burada da yüzü gülmedi. 
Aslında bütün acılarımızın baş sorumlusu olan 
Çarlıktan komünizme, komünizmden bugünkü 
kapitalist Rusya’ya kadar gelmiş geçmiş 
bütün Rus hükûmetleridir. Bugün de durum 
değişmemiştir. İşte son günlerde yaşanan birkaç olay:

Son zamanlar Rusya topraklarında Ahıska 
Türkleriyle ilgili olumsuz gelişmeler, çok can 
sıkıcı bir hâl almıştır. Bu durum bölgedeki 
insanlarımızı rencide etmektedir. Bunun son 
örneği, Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki 
Nalçik şehrine 60 km uzaklıkta Mayski 
kasabasında yaşanan bir hadisedir. Otuz kırk 
kişilik alkollü ve uyuşturucu kullanmış Kabarda 
gençleri, Ahıska Türklerinin düğününü basarak 
rezalet çıkarmıştır. Olayda birkaç kişi kesici 
delici aletlerle yaralanmıştır. Her iki taraftan da 
çok sayıda yaralı, hastaneye kaldırılmıştır. 

Aldığımız bilgilere göre olayların çıkış 
sebebi Ahıska Türklerinin düğününde Türk 
bayrağının asılması ve Türkçe şarkıların 
söylenmesidir. Buna kızan bir kısım kendini 
bilmez Kabarda gençleri, saldırıya geçmişlerdir. 
Hâlihazırda ortalık sakinleşmiş gibi görünse 
de her an her şey olabilir endişesine kapılan 
Ahıskalılar, tedirginlik içindedirler. Bu 
sorunlarını yetkililere iletmek isteğindedirler.

Bir başka üzücü haber de Rusya’nın Rostov 
bölgesinde 20 seneden beri ikamet eden Ahıskalı 
ailelerin evlerini tek tek gezerek kimlikleri/
pasaportları toplanarak Ahıskalı olduğuna dair 
araştırma yapılıp listeler oluşturulmaktadır. 
Bunu yapanlar Rus şovenistleri, Ermeni 
diyasporası ve sözde insan hakları savunucusu 
Amerikalılardır. 

Aldığımız bilgilere göre ABD, 2005 yılında 
Rus devleti ve Ermeni diyasporası tarafından, 
Krasnodar bölgesinden zorunlu göç ettirilen 
15 bine yakın Ahıskalı ailelerden çok memnun 
kalmışlar. Çok çalışkan ve dürüst aileler 
oldukları için, şimdi de Rostov bölgesinden 
15-20 bine yakın Ahıskalıyı ABD’nin Kanada 
sınırına göç ettirmek istiyorlarmış. Sözde birileri 
bu Ahıskalı ailelere sahip çıkıyor gibi gösterilse 
de aslında bu Ahıskalıara yapılmakta olan bir 
sürgündür ve bir ihanettir.

*Bir halk ortada kalmıştır. Bu olup bitenlere 
karşı herkes kör ve sağır! Sadece seyirci!

Bu sessiz toplumun sesini Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne ve dünyaya 
iletemiyoruz, duyuramıyoruz! Ahıska 
Türklerinin de anavatanı sayılan Türkiye, bu 
insanlara ne zaman sahip çıkacak? TBMM, 
ne zaman 3835 sayılı kanununu uygulayarak 
Türkiye’ye gelmelerini sağlayacaktır?

Bu zor şartlardan kendi imkânlarıyla 
Türkiye’ye gelip yerleşen ailelere hiç 
olmazsa biraz kolaylık sağlanmalıdır. Türk 
vatandaşlığına kabulü ve diğer sorunları 
ortada duruyor. Rusya’da zor şartlarda yaşayan 
ve %80’i tarım ve hayvancılıkla geçimini 
sağlayan aileleri başta Ardahan ve Kars olmak 
üzere, Ahıska’ya yakın bölgelere yerleştirmek 
mümkün ve zaruridir! Bundan Türkiye zarar 
değil fayda görecektir. Böylece Türkiye de 
Ahıska Türklerine karşı vefa borcunu ödemiş, 
kendi insanına sahip çıkmış olur. Öte yandan 
Rusya ve Ermenistan’a da gözdağı vermiş oluruz. 

Ahıska Türklerinin ABD’ye gitmek, bir zaman 
sonra da oralarda kaybolmak tehlikesi vardır. 
Türkiye bu kirli göçe seyirci kalmamalı, üzerine 
düşeni yapmalı, yarın lanetle anılmamalıdır. 
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