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Ahıska Türkleri, bugün yaşadıkları bütün 
ülkelerde birçok sıkıntı ve ayrımcılık uygula-
malıyla karşı karşıyadır. En rahat diyebileceği-
miz ülkelerde sadece can güvenliği mevcut ama 
vatandaşı oldukları ülkenin ikinci sınıf insanları 
olarak hayata devam ettikleri de bir gerçek. Bu 
gibi ülkelerde devlet memuru olmaları çok za-
yıf ihtimaldir; ticarî hayatta da Türk ve sürgün 
bir topluluk olmanın bedelini ödemektedirler.

Ahıska Türkleri, bazı ülkelerde de mülteci 
hayatı yaşamaktadırlar. Meselâ Rusya’da sağ-
lam bir can güvenlikleri olduğu söylenemez. 
Düğün, toplantı ve meclisleri her an basılabilir, 
hakarete uğrar ve tehdit edilebilir. Birçoğuna 
vatandaşlık belgesi verilmediğinden bu gibi 
hemşehrilerimiz asgarî insan hak ve hürriyetle-
rinden bile mahrum bulunmaktadırlar. Evlen-
me, doğum, sağlık ve çalışma konularında bin 
bir zorlukla mücadele etmektedirler. 

Vatana dönme sürecinin hangi safhada sey-
rettiği konusunda bir şey söylemek hayli zorlaş-
tı. Zira Gürcistan, 2007 yılında çıkarmış olduğu 

dönüşle ilgili kanunu, envai çeşit bürokratik 
işlemler cenderesinde ezmeye devam ediyor. 
Bu ülkede sivil toplum adı altında ortaya çıkan 
bazı oluşumlar, vatana dönmek isteyen Ahıs-
ka Türklerini, buraya gelirlerse doğduğuna 
pişman edecek hâl, hareket ve ifadeler sergile-
mektedirler. Meselâ bunlardan birisi, internet 
sitelerinde, “Ahıska diye bir şehir yok! Ahıska Tür-
kü diye bir şey zaten hiçbir zaman olmamıştır. Bi-
rileri bunları yakıştırmıştır. Bu yüzden Ahıskalılar 
gurbetlerde kalıyor! Hâlbuki Ahıska değil Axaltsixe 
veya Mesxeti, Türk yerine Mesxi demelisiniz. Doğ-
rusu budur. Böyle derseniz vatana dönebilirsiniz!” 
diyebiliyor!

Bu kadar yalan, yanlış ve düzme ifadelerin 
Gürcü resmî kurumlarından kaynaklanabilece-
ğine ihtimal vermiyoruz. Herhâlde birileri du-
rumdan vazife çıkarmaktadır! Çünkü bu halk 
yüzyıllardır kendini bildi bileli milliyetinin 
Müslüman Türk ve vatanının da Ahıska (daha 
doğrusu Axısxa) olduğunu biliyor. Hangisine 
sorsanız kendini de bu şekilde tarif eder. Mesele 

İşte bu raylar götürdü bizi vatandan uzaklara. (Foto: Ayvaz Turan)
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bugünün cambazlarına kalmış bir şey değil ki… 
1578’de bölgeye gelen Kâtip Çelebî ve 1647’de 
buraları ziyaret eden Evliya Çelebî de bu şehre 
Ahıska/Axısxa demektedir. Birileri neden hâlâ 
bu halkın milliyetini tartışma konusu yapabi-
liyor? Bunlara demeli ki, Allah’tan korkmuyor 
ve kuldan da utanmıyorsan Stalin’in sürgün ka-
rarnamesine bak! Bak ki orada ne yazıyor? Türk 
mü yazıyor, Mesxi mi? Yoksa bu halk sürgün 
edildiği Türkistan’da mı Gürcüleşti?

Diğer taraftan bizim aziz hemşehrilerimize 
de diyeceklerimiz var. Şu anda Türkiye dışın-
da yaşayanların yarınları tehlikededir! Bir kere 
bu gerçeği görmelisiniz. Bugün siz belli bir ra-
hatlık içinde yaşıyor olsanız da çocuklarınız ve 
torunlarınızın da böyle yaşayacağını düşüne-
mezsiniz! Bilhassa Rusya ve Ukrayna çöllerin-
de darmadağınık yaşayan ve mevcudu yüz bini 
aşan hemşehrilerimiz, yarını beklemeden ne ya-
pacaksa bugün hemen başlamalıdır. Açık konu-
şalım, yapılacak şey bellidir: Ya vatan Ahıska’ya 
dönmek ya da Türkiye’ye gelmek. Bu iki yoldan 
birini tercih edenler, yol haritasını belirleyip ha-
yatlarını da ona göre 
düzenlemelidirler.

Bugünkü şartlar-
da Kazakistan, Kırgı-
zistan ve Özbekistan 
için açık, kesin bir şey 
söyleyemeyiz. Oralar-
da yarın ne olur, Al-
lah bilir. Birileri bizi 
ABD’ye çağırsa da bi-
zim gideceğimiz yer ya 
Ahıska ya da Türkiye 
olmalıdır! Üçüncü yol 
yok! Buna halkımız ka-
rar verecektir. Kararı 
verdikten sonra da ya-
pılması gerekeni yapa-
caktır.

Ne yapılabilir? 
Rusya, Gürcistan ve 
Azerbaycan’da yaşa-
yan hemşehrilerimiz, 
aralarında birkaç kişi-
den meydana gelen bir 
komite kurmalıdır. Bu 
komite, yol haritasını 
belirlemeli ve yarına 
kalmadan bugünden 
yola koyulmalıdır. 

Gürcistan, Türkiye ve hatta Rusya makamla-
rıyla görüşerek, artık beklemeye tahammül 
kalmadığını, SSCB’nin dağılmasının üzerinden 
23 yıl geçtiğini, bundan fazla beklenemeyeceği-
ni açık ve kesin bir dille bildirmelidir. Bu işin 
Türkiye’deki yağın balın içinde yüzen dernek 
esnafına havale edilmesi yanlıştır. Bu takımın 
iyi niyetli olsa da yeterli bilgi ve vizyona sahip 
olmadığı meydandadır. 

Unutmayalım, bekledikçe ve erteledikçe 
dertler, azalmayacak, hatta artarak, kanamaya 
devam edecektir. Üç beş yüz haneli bir Rus veya 
Ukrain köyünde yaşayan birkaç hanelik Türk 
varlığı çok geçmeden kaybolacaktır. Bu gerçeği 
göremeyen bir göze göz denilemez!

Meseleye Türkiye penceresinden bakalım: 
Bir zamanlar Fergana hadisesinin dumanları 
tüterken, Türkiye böyle bir halkın varlığını ilk 
defa duyuyordu! Gazetelerimiz onların varlığı-
nı ve kimliğini tartışmaya başlamışlardı. Birkaç 
sene onların kim olduğunu anlamakla geçti! Bu 
kadar sene geçmesine rağmen tam manasıyla 
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anlayabildiler mi? Bilmiyoruz! Ne yapmalı diye 
düşünürken Irak-İran savaşı patladı. Medyamız 
bu defa objektiflerini Ortadoğu’ya çevirdi. Af-
ganistan, Pakistan, Irak, Libya, Filistin, Mısır ve 
derken Suriye! Yarın kim bilir neresi…

Neyse ki bu hengâmede TBMM iyi kötü bir 
kanun çıkardı (1992/3835). Fakat bu kanunun 
nasıl işlediğini herkes biliyor. Hayırlı bir baş-
langıç olsa da halkın derdine deva olmadığı 
meydandadır. 

Sonra iç siyasî çalkantılar ve iktidar değişme-
leri yaşandı. Her gelen hükûmet bir şeyler yap-
maya çabaladı. Toplantılar, görüşmeler, der-
nekler, müracaatlar, listeler birbirini kovaladı. 
Peki, ne oldu? Nereye geldik?

Gürcistan 2007’de bir kanun çıkardı. Bu ka-
nun, şüphesiz bizim halkımızın ıstıraplarını 
dindirecek bir dil ve üslûpta değildi. Gittik, Av-
rupa Konseyi’nin kapısına dayandık! Bize dedi-
ler ki, “Evet haklısınız, bazı iyileştirmeler yapılması 
için uğraşacağız. Ama siz de size düşeni yapın! Me-
sela bizim gözlemcilerimizin seyahatlerinden edin-
dikleri intiba şudur ki, siz vatana dönme konusunda 
kararlı değilsiniz! Eğer öyleyse boş yere bizi uğraş-
tırmayın!”

Kabul edelim ki bizim taraf da tam bir ka-
rarlılık sergileyemedi. Bunda yüzde yüz haksız 
da değillerdi. Zira gelecekleri ülkede sosyal ve 
siyasî istikrar yoktu. Gürcistan, bir kanun çı-
karmış olduğu hâlde bize de açıkça sopa gös-
teriyordu! İşte burada Türkiye’nin aktif bir rol 
oynaması gerekiyordu. Maalesef bu olmadı! Biz 
hâlâ, Türkiye’nin Gürcistan’la ciddî görüşmeler 
yapmasının zaruretine, böylece vatana dönüş 
kapılarının açılabileceğine inanmaktayız. Bir 
yılın içinde birkaç defa Türkiye’deki Acara mu-
hacirlerini ziyaret eden Gürcistan Cumhur-
başkanını düşünelim! Bir de aynı şekilde mu-
kabele eden Türkiye’yi! Neler olmaz!

Türkiye’nin manzarasına bakınca da yalnız 
biz değil daha birçok gaileyi görüyoruz. Azgın 
bir terör örgütünün gemi azıya alması, aslı ne 
olursa olsun adı Türk medyası olan gazete ve 
TV kanallarında bu terör örgütünün arzu ve is-
teklerinin, neredeyse 24 saat işlenmesi, bizi arka 
plâna atıyordu. 2007’de Gürcistan kanunu da 
çıkmışken, arkamızda su, hava ve ekmek gibi 
bir medya desteği lâzımken, Hırant Dink adlı 
bir Ermeni vatandaşımızın esrarengiz bir şekil-
de öldürülmesi, bizim davamızı medya günde-
minden tamamen çıkardı! Bu medya o gün bu 

gündür Hırant diyor da başka bir şey demiyor! 
Büyük kanallara bakınız, her akşam ya PKK ya 
Hırant ya da sadece iç politika konuşuluyor! 
Yani medya, bir kişi, beş kişi değil, sayısı bir-
kaç yüz bin olan bir halkın ıstırabını görmüyor, 
duymuyor ve hatırına getirmiyor! Bu nasıl in-
sanlık? 

Bugün Türkiye’ye kendi imkânlarıyla gelen-
lerin yol haritası bellidir: Zar zor bir ikamet izni 
alacak, bu ikametle beş sene bekleyecek. Bu süre 
dolduktan sonra tedarik edilmesi çok zor olan 
bin bir evrakla vatandaşlık için müracaat ede-
cek! Unutmamalı, bu süre içinde çalışma izni de 
yoktur! Şimdi bu durumu analiz etmeye gerek 
var mı? Veya kısaca şöyle diyelim: Bu durumun 
insanî bir tarafı var mı? 

Nerede hangi Ahıskalı ile konuşsanız, sahip-
sizlikten yakınır. Bunda da hakları var. Zira bu 
durum dün de böyleydi bugün de böyle. Yani 
yakın tarihe baktığınızda, sınırlar çizilirken hiç 
Ahıska müzakereleri diye bir ifadeye rastladınız mı? 

Gürcistan gibi küçük ve zavallı bir ülkenin 
yöneticileri, yılda birkaç defa Türkiye’ye gelip 
Acara muhacirlerinin köylerini ziyaret ediyor-
lar! Hatta Cumhurbaşkanı Saakaşvili, onlara va-
tandaşlık ikram ediyor. Ya biz? Biz bu zulmeti 
hak ediyor muyuz?

Üç aylık bir dergi olan Bizim Ahıska, 
imkânlarının üzerinde bir gayret ve vukufla 
Ahıska ve Ahıska Türkleri meselesini gündem-
de tutmanın mücadelesini vermektedir. Bu der-
gi, bir taraftan tarihî ve kültürel konuları işliyor, 
bir taraftan da çalışan beyinleri halkımızın gele-
ceğini düşünmeye davet ediyor. Diğer taraftan 
eli kalem tutan hemşehrilerimizin duygu ve dü-
şüncelerini başkalarıyla paylaşmasına ve bu ka-
lem ürünlerinin kalıcı olmasına katkı sağlıyor.

1944 sürgününün üzerinden bunca yıl geç-
ti! Zaman, yaralarımızı saracak yerde günden 
güne kanatmaya devam etmektedir. Zira hal-
kımız dört bir yanda darmadağınık bir hâlde… 
Vatanımız Ahıska’da köylerimiz viran, camileri-
miz perişan! Bu böyle mi gidecek?

Değişen sosyal ve siyasî şartlar, derdimize 
dert ilâve etmektedir. Her 15 Kasım bizim hal-
kımızın matem günüdür. 15 Kasımlarda, sönen 
ocakları, cephelerde ve sürgün yollarında kay-
bettiğimiz canları ve bu yüzden kimsesiz kalan 
öksüz ve yetimleri daha bir yürekten anacağız. 
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