
 Ünal KALAYCI

“Benim bir gözümü al komşumun iki…” zihniyeti artık bitmeli!

BU SEÇİMDE BİZDEN VEKİL OLACAK MI?

Demokrasinin özü halkın bütün teşkilatla-
rıyla, bütün gruplarıyla daha da önemlisi bütün 
fertleriyle yönetime katılmasıdır. Katılımcı de-
mokrasi de çoğulcu demokrasi de gelişmiş de-
mokrasi de kâmil demokrasi de bunu amaçlar.

Bizim (Biz derken açıkça ifade edeyim bir 
elmanın iki yarısı olan Ahıskalı ve Posoflula-
rı kastediyorum.) bu konuda bir eksiğimiz var 
mı? Evet, var! Seçiyoruz ama seçilemiyoruz. Di-
ğer bir deyişle içimizden bizi dillendirecek der-
dimize deva arayacak vekil çıkaramıyoruz. 

Türkiye’de yaşamaya başlayan ve çoğunlu-
ğu vatandaşlık hakkını alan Ahıskalı kardeşle-
rimizin sayısı 100.000 civarındadır. Posof’tan 
geçim derdiyle göç eden bir o kadar nüfus da 
farklı yerleşim birimlerine dağılmıştır.  Bunla-
rın pek çok sorunu vardır. Bu sorunları zaman 
zaman bazı milletvekilleri dillendirmekte ve 
hatta çözüm de aramaktadır. Fakat ne yazık ki, 
“El elin yitiğini türkü çağırarak (türkü söyleye-
rek) arar.” düşüncesinden öteye gitmemektedir. 
Dertlerimize çare bulmak amacıyla kurulmuş 

çeşitli kuruluşlar var. Bunlar daha da çok olma-
lı! Ama halkımızın ve yöremizin derdine deva 
bulacak sacayağının siyasî yönü de eksik olma-
malı. 

Gürcistan’da yaşarken 1944 yılında sürülen 
ve çeşitli ülkelerde yaşadıktan sonra yurdumu-
za gelen Ahıskalılar, çoklukla İstanbul, İzmir, 
Antalya ve Isparta şehirlerde yaşamaktadırlar. 
Bununla birlikte en yoğun oldukları il Posoflu 
hemşehrileri gibi Bursa’dır. Posoflular Bursa’nın 
Gemlik, Yıldırım, Yenice ve İnegöl ilçelerinde 
yoğun bir nüfusla yaşamaktadır. Nüfus kaydın-
da Posof yazanların 11.000’i aştığı bilinmekte-
dir. Posof’tan Kars, Selim ve Karaköse’ye gidip 
sonra da İnegöl’e gelenleri de unutmamalıyız. 
Nüfus kaydını doğduğu yerden yaşadığı yere 
aldıranları da dikkate aldığımızda İnegöl’deki 
Posoflu nüfusu en zayıf ihtimalle 20.000’in üze-
rindedir. Zeyniler ve Burhaniye köyleri tama-
men Posoflu göçmenlerinden oluşmaktadır.

Ahıskalı ve Posoflular İstanbul ve Ankara’yı 
da yabana atmadan en yoğun oldukları Bursa’da 
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kenetlenmeli, birleşmeli ve mutlaka bir vekil çı-
karmalılar. Birlikte hareket ettikleri takdirde bir 
vekil çıkarmak hiç de zor olmayacaktır. Aynı 
zamanda vekil çıkarmayı da öğrenmeliler. 

Vekil talebi dile getirildiğinde böyle bir şeye 
ne gerek var, aday nasıl belirlenecek, bu iş ol-
maz gibi düşünceler de akla gelebilir. 

Bu hususta şunları söylemek isterim: Adayı 
belirleme işine Bursa’daki Posof ve Ahıska sivil 
toplum kuruluşları ile halkın içinden ileri gelen 
zevat öncülük edebilir. Öncelikle aday olmak 
isteyen isimler belirlenebilir. Sonra uzman bir 
araştırma şirketi ile çalışarak en fazla kabul gö-
ren adayı ve adayın hangi partiden gireceğini 
tespit ettirip ve bütün kanaat önderlerimizle 
birlikte samimî şekilde o adayı destekleyebilir-
ler.

Aday nasıl olmalı, hangi görüşten olmalı hu-
susunda üç örnek üzerinden görüşlerimi ifade 
etmek istiyorum. İsim vermeyeceğim ama bazı 
niteliklerini belirteceğim. Zaten önemli olan da 
bu. Solun en solunda olan bir öğretmen vardı. 
Kendisi lisede hocamızdı. Yaşantısı farklıydı 
ama hizmet aşkı vardı. Vekillik için aday oldu, 
çok az farkla kaybetti. Posof ‘tan umduğu oyu 
alamamıştı, üzgündü. Okula geri geldiğinde 
bir fıkra anlatmıştı. Posofluya demişler, “Ne is-
tersen komşuna iki katını vereceğiz!” O da demiş 
ki, “Benim bir gözümü alın!” Hoca sonraları Ar-
dahan İl Genel Meclisi üyesi hatta başkanı ol-
muştu. Onun gayretiyle Posof’un köylerinin alt 
yapısı tamamlandı, köy sokakları taşla döşen-
di. Bu güzel bir hizmetti. Kür Irmağı ile Ulgar 
Dağı’nın adlarının Kura ve Ilgar şeklinde yanlış 
kullanılmasıyla ilgili çabası, zamanın valisi ta-
rafından engellendi!

İkinci portre, sağın en sağından biriydi. Has-
ta bir yakınına araç gereç yetersizliği yüzünden 
Posof hastanesinde gerekli müdahale yapılama-
mış ve vefat etmişti. Posof Devlet Hastanesinin 
alet ve edevatı için seferber olmuştu. Gurbetteki 
Almancılardan destek alarak Posof hastanesini 
tam tekmil donattırdı. Aradan zaman geçti, son 
sistem alınan bu alet edevat burada gereksiz 
diye Ardahan ve Kars hastanelerine nakledildi!

Üçüncüsü orta yoldan biridir. Kendisi halen 
Bursa’nın bir ilçesinde Belediye Başkanlığı yap-

maktadır. Posofluların gurur kaynağı olmuştur. 

Farklı görüş vadisinden üç hemşerimizi ha-
tırlatarak diyorum ki adayın kim olduğu ve 
hangi görüşten olduğu çok önemli değil. Yeter 
ki donanımlı ve bizim halkımızın problemlerin-
den haberdar olsun. Gelsin, unutulan Posoflu 
ve Ahıskalılara hizmet etsin.  

Yakın zamana kadar gelin giden veya gelin 
gelen kapı komşumuz Ahıskalıların hâlini anlat-
mamıza gerek yok. Bu halkın yaşadığı felâketleri 
herkes biliyor (veya bilmeli!). Bugün onlardan 
Türkiye’ye gelebilen veya gelemeyenlerin prob-
lemleri nelerdir, nasıl çözülecek, çözülmezse 
daha ne gibi acılar yaşanacak? Bunların hesa-
bını kitabını yapan var mı? SSCB dağılalı kaç 
yıl oldu? Bu halk nerelere saçıldı? Türkiye’ye 
gelenlerin ne gibi dertleri var? “Bizim milletve-
kilimiz” bunları iyi bilmeli, tez elden çareler bu-
lunması için uykuyu haram etmelidir.

Bir milletvekili çıkarma oyu ilden ile değiş-
mektedir. Nüfusu az olan illerde 27 bin oyla 
vekil çıkarken İstanbul’da bu oran 103 bine 
ulaşıyor. Ortalama 70-80 binle vekil çıkıyor. 
1.652.000 seçmenli Bursa’dan 18 milletvekili çı-
kıyor. O da yaklaşık 90.000 seçmenin bir vekil 
çıkaracağı anlamına geliyor.

Eğer hep eleştiriyor ama bir araya gelemi-
yorsak, eğer hep dedikodu edip açıkça sorun-
larımızı konuşamıyorsak, eğer bir yakınımız 
bizden bir adım ileriye gitmesin, ben her türlü 
dışlanmaya, sıkıntıya razıyım diyorsak, bu kötü 
huylarımızı çocuklarımıza emanet ediyorsak, 
bir diyeceğim yok! 

Yahut da bizden vekil seçilmeli diyorsanız, 
internette, ziyarette, kahvede, evde, işte bu ko-
nuyu gündeme getir. Normal tarihi 2015 Hazi-
ran olan genel seçimlere şimdiden hazırlanma-
lıyız.  

Son söz: 2015’te kaderimiz ve sefilliğimiz de-
ğişmeli, bizden de bir vekil çıkmalı! 
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