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SAAKAŞVİLİ KARADENİZ’DE!
Yusuf URAMALI
Dergimizin
bahar
sayısında
“Saakaşvili
İnegöl’de” başlıklı haber ve
yorumumuzun dumanı tüterken sonbahar sayımızda
da benzer haberlerin şaşkınlığını yaşamaktayız!
TRT sitesindeki haberin
başlığı şöyle: “Mihail Saakaşvili, Karadeniz köylerini gezdi.”
Medyada yaygın şekilde yer alan haberi özetleyelim: Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, bu senenin Nisan ayında İnegöl
köyleri seyahatinden sonra Eylül ortalarında da
Karadeniz köylerini ziyaret etti. Haberlere bakılırsa o, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının özel davetlisi olarak Samsun’a gelmiş, 100
araçlık bir konvoyla karşılanmış. Çarşamba’nın
Gürcü köyü Çatak’ta çifte vatandaşlık törenine
katılmış. Kendisine burada Çarşamba kasketi
ve ayakkabısı hediye edilmiş. Hatta köy sakinleriyle sohbet edip bol bol gülüşmüş! Saakaşvili buradan Ordu’ya geçmiş; Fatsa ve Ünye’yi de
şenlendirmiş ve şunları söylemiş: “Sizde Gürcü
kanı var. Birbirimizi unutmadık. İstediğiniz zaman Gürcistan’a gelebilirsiniz. Sizlere kapımız
daima açık. Sadece Gürcüler değil Türk vatandaşları da bize müracaat edip Gürcü vatandaşı
olabilir. Türkiye ile Gürcistan dost ülkelerdir.
Bütün Gürcü köylerinde gördüğüm, Gürcü kültürünü, Gürcü tarihini kimse unutmamış. Birbirimizi, kültürümüzü hiçbir zaman unutmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hep
beraber el ele vererek Gürcistan’ı büyütelim.”
Saakaşvili, son olarak 13 Ekim’de Sakarya’ya
gelerek aynı faaliyeti sürdürdü ve aynı şeyleri
söyledi!
Cumhurbaşkanlığı günlerinin sonuna yaklaşan Saakaşvili’ye sorular ve bir açık davet:
1. “Sizde Gürcü kanı var” dediğiniz vatandaşlarımızdan bir kişinin dahi Tiflis veya
Kutayıs’tan gelmediğini, tamamının Acaralı olduğunu biliyor musunuz?
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2. Eğer bu insanlar bu kadar “sizin kanınızdan” idiyse, onlar neden Türkiye’ye gelmişlerdi? Onları Türkiye’ye göçe zorlayan sebepler
nelerdi?
3. Gürcistan vatandaşlığı vermeniz için sizin
kanınızdan olmak şart mı?
4. “Kanımızdan ve kültürümüzden” diyerek
vatandaşlık ihsan ettiğiniz insanların yakın akrabaları halen Acaristan’da yaşamaktadır. Acaristan halkına Gürcistan makamlarının veya
kilisesinin bir baskısı söz konusu mudur? Bie
problem yoktur diyebilir misiniz?
5. İnsanlık şerefi ve değerleri ortak olduğuna
göre Ahıska’dan sürgün edilen Türk nüfusun
geri dönüşüne niçin yeşil ışık yakmıyorsunuz?
Türkiye’deki Acara muhacirlerine yaptığınız
çağrıyı Ahıska Türklerine de açıkça yaparak onları vatandaşlığa davet eder misiniz?
27 Ekim 2013 tarihinde yapılan seçimlerde
Saakaşvili gitti. Cumhurbaşkanlığına Georgi
Margvelaşvili seçildi. Rusya ile diyalog kurulabilecek bir döneme girildiği söylenmektedir.
Ahıska sürgününün iki sorumlu devleti olarak
yeni ufukların açılmasını temennî ediyoruz.
Not: Saakaşvili’yi davet eden ve onu coşturan vatandaşlarımıza da denilecek şeyler ve sorulacak sorular var… Ama şimdilik kalsın...
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