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AHISKA TÜRKLERİ TÜRKİYE BÜYÜK 
MİLLET MECLİSİ’NDE

TBMM’nin 7 Mayıs 2008 tarihli birinci otu-
rumunda söz alan MHP Tokat Milletvekili (Eski 
Devlet Bakanı) Dr. Reşat Doğru, gündem dışı bir 
konuşma yaparak, Ahıska Türklerinin vatana dö-
nüşüyle ilgili problemleri dile getirmiştir. Dr. Reşat 
Doğru’dan sonra kürsüye çıkan Devlet Bakanı Prof. 
Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, Ahıska Türklerinin va-
tana dönüş sürecinde hükûmet faaliyeti hakkında 
bilgi vermiştir. 

Her iki konuşmayı da Meclis tutanaklarından ay-
nen veriyoruz:

BAŞKAN: Gündem dışı üçüncü söz, Ahıska 
Türklerinin Ahıska bölgesine yerleştirilmesinde 
karşılaştıkları sorunlar hakkında söz isteyen Tokat 
Milletvekili Reşat Doğru’ya aittir. Buyurun Sayın 
Doğru. 

REŞAT DOĞRU (Tokat)-Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Ahıskalı Türk kardeşlerimizin sorun-
ları hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi en derin saygılarımla selâmlıyorum. 

 Ahıska Türkleri, 15 Kasım 1944 tarihin-
de, Rus askerlerinin süngü tehditleri altında, insan 
onuruna yakışmayacak şekilde ve şartlarda hayvan 
vagonlarına zorla bindirilerek memleketlerinden 
uzaklaştırılmışlardır. Bu sürgün sırasında, soykırımı 
aratmayacak şekilde, sadece yolculuk esnasında bin-

Bizim Ahıska

lerce Ahıskalı Türk kardeşimizin öldüğü bilinmek-
tedir.

Ahıskalı kardeşlerimiz altmış dört yıldır 
Rusya’da, Ukrayna’da, Kazakistan’da, Özbekistan’da, 
Kırgızistan’da, Türkiye’de ve son olarak da Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde yaşamaktadırlar. Ancak 
Ahıskalı Türklerin, Kazakistan’da, Azerbaycan’da ve 
Türkiye’de olduğu gibi bazı ülkeler birtakım haklar 
tanıdığı hâlde, özellikle Rusya’nın Krasnodar bölge-
sinde çok büyük sıkıntılarla karşılaşmış olduğu da 
görülmektedir. Hatta Krasnodar bölgesindeki Ahıs-
kalı kardeşlerimize çok büyük baskılar neticesinde 
oradan göç etme mecburiyeti getirilmiş, onların da 
yaklaşık olarak 5 binin üzerindeki Ahıskalı kardeşi-
miz Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilmiştir. 
Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilmiş, ama 
onları belirli bir bölgeye yerleştirmemişler ve dağı-
nık bir şekilde yerleşmiş olduklarını görmekteyiz. 

Ahıskalı kardeşlerimizin, tabii, ülkemize de gel-
meleri noktasında çeşitli çalışmalar yapılmış, bu hu-
susla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
3835 Sayılı Kanun çıkartılmıştır. Bu kanunla bera-
ber başta Iğdır olmak üzere İstanbul, Bursa ve çe-
şitli yerlere bu kardeşlerimizin yerleşmiş olduğunu 
görüyoruz. Ancak, tabii, bu kardeşlerimizin yerleş-
mesiyle beraber bazı sorunlar beraberinde gelmiş, 
onların akrabaları olan kardeşlerimiz de bunların 
arkasından bu bölgelere gelmiştir. Bunların gelme-
siyle beraber -Vatandaşlık Kanunu gibi- çok ciddî 
bir sıkıntı meydana gelmiş ve bunların büyük bir 
kısmı şu anda Vatandaşlık Kanununu ve beraberin-
de de Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanını bekli-
yorlar. Bunlara bu konuda destek olmak mecburi-
yetindeyiz. Ayrıca, son zamanlarda, daha önce hiç 
gündeme gelmemiş ama yaklaşık olarak bir yıldan 
beri Yabancılar Dairesi bu insanların her birisinden 
600 YTL harç ve ceza parası alıyor. 

Bakınız, şu anda Ahıskalı Türkler özellikle geçim 
zorluğu içerisindeyken ve geçinme noktasında da 
büyük problemleri varken bir de siz 600 YTL civa-
rında parayı harç olarak bunlara koyarsanız, bunlara 
zulüm yapmış oluruz değerli milletvekilleri. 

O mealde, Sayın Bakandan -tabii burada cevap 
verecektir- bu konuda da bir girişimde bulunmasını 

Haberler... Haberler... Haberler...
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özellikle beklemekte olduğumuzu ifade etmek isti-
yorum.

Tabii, Ahıskalı Türkler dünyanın her tarafında 
yerleşirken özellikle kendi bölgelerine geçme nok-
tasında da yani Ahıska’ya yerleşme noktasında da 
çok önemli çalışmalar içerisinde olmuşlar, vatan ce-
miyetleri kurmuşlar, çeşitli dernekler kurmuşlar ve 
hep vatan özlemiyle “Acaba, biz Ahıska’ya ne zaman 
döneceğiz?” şeklinde düşünceler içerisinde olmuş-
lardır.

Tabii, özellikle Gürcistan, Avrupa Konseyi’ne üye-
lik aşamasında Avrupa Konseyi yetkililerine, Ahıska 
Türklerinin geriye dönüşüyle ilgili bir çalışma yapa-
cağını ve bu konuda onlara destek olacağını taahhüt 
etmişti. Yıllarca beklendi ama o beklentiye cevap, en 
sonunda 2007 yılında gelmiş oldu. Yani 1/1/2008’le 
1/1/2009 tarihleri arasında -o Avrupa Konseyi’ne ve-
rilen söz doğrultusunda kanun çıkarıldı- Gürcistan 
devleti, şu anda, Ahıska Türklerinin tekrar Ahıska 
Bölgesine dönmeleri noktasında, Gürcistan’a dön-
meleri noktasında izin vermiş durumdadır.

İşte, değerli milletvekilleri, çıkartılan bu kanunun 
iyi takip edilmesi gerekiyor. Yani Ahıska Türklerinin 
dönüşüyle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, 
biz, çok ciddî çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. 
Yani oraya dönüşü teşvik etmek, basın yoluyla, yayın 
yoluyla destek olmak mecburiyetimiz vardır. Yoksa, 
şu an itibarıyla oraya geriye dönüşte de çok büyük 
sıkıntılarla karşılaşılabileceği bir gerçektir. Diyorlar 
ki -şu andaki kanun, çıkartılan kanunla- Gürcistan: 
“Oraya dönmesi gereken insanlar müracaat ettikle-
ri zaman onlardan biz geçmişe dönük olarak çeşitli 
belgeleri bir isteriz.”

Değerli milletvekilleri, yaklaşık olarak iki dönem 
geçmiş. Siz, iki dönem geçmiş bir ortamda nereden 
bulacaksınız evrakları da oraya geriye dönüşle ilgili 
o evrakları vermiş olacaksınız. Bu noktalarda da çok 
ciddî sıkıntılar vardır. 

İşte, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, 
hükûmetleri olarak, bu geriye dönüşle ilgili cazip bir 
ortamı bizim hazırlamamız gerekiyor.

Bakınız, daha önceki dönemlerde Türkler Kırım’a 
dönerken Ukrayna Hükûmeti bazı noktalarda des-
tek olmuş ve beraberinde de Türkiye Cumhuriyeti 
devleti olarak, TİKA marifetiyle yaklaşık olarak beş 
binin üzerinde ev alınarak o Kırım Türklerine ve-
rilmiştir. Aynı uygulamayı biz Ahıska bölgesinde de 
yapabiliriz. Yani orada ev alınması, arazi alınması, iş 
edinilmesi noktasında Ahıska Türk’üne o yardımlar 
yapıldığı zaman geriye dönüşü o zaman teşvik etmiş 
olursunuz. Yoksa, şu an itibarıyla o bölgeye geri dö-

nüşte çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. 
Bakınız, Gürcistan’a da tabii bazı noktalarda 

görevler düşmektedir. Gürcistan’a daha önceki dö-
nemlerde Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk mil-
leti yardımcı olmuştur. Özellikle Rus katliamından 
kaçan Gürcüler Türk milletinin açmış olduğu kucak 
neticesinde çeşitli yerlere yerleştirilmiş ve onlara sa-
hip çıkılmıştır. Bu mealde, Gürcistan’dan da Ahıska 
Türklerinin geriye dönüşünde birtakım şeyler iste-
nebilir. Ayrıca, beraberinde, tabii, Sovyet Rusya reji-
minden de bu noktada beklentilerimiz olabilir. 

BAŞKAN-Gündem dışı konuşmaya, Devlet Ba-
kanı Mustafa Sait Yazıcıoğlu cevap verecektir. Buyu-
run Sayın Yazıcıoğlu. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA SAİT YAZI-
CIOĞLU (Ankara)-Sayın Başkan, değerli millet-
vekilleri; Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun 
Ahıska Türklerinin Ahıska bölgesine yerleştirilme-
sine ilişkin karşılaşılan sorunlarla ilgili gündem dışı 
konuşması üzerine konuyla ilgili yapılmakta olanlar 
hakkında kısaca bilgi sunmak için huzurlarınızda-
yım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi Ahıska 
Türkleri, 1944 yılında yaşadıkları Gürcistan’ın Ahıs-
ka bölgesinden sürgün edilerek eski Sovyetler Birli-
ğine bağlı çeşitli ülkelerde ikamete mecbur bırakıl-
mışlardır. Sürgün edildikleri topraklara geri dönme 
talebi Ahıskalı soydaşlarımız tarafından her dönem-
de dile getirilmiş, ancak bu talep bir türlü hayata 
geçirilememiştir. Gürcistan, 1999 yılında Avrupa 
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Konseyi’ne üye olurken, Ahıska Türklerinin geri dö-
nüşlerini sağlamayı taahhüt etmiş ve taahhüdün ye-
rine getirilmesi için, ülkemiz, hem Avrupa Konseyi 
hem de AGİT çerçevesinde konuyla ilgili çalışmaları 
yakından ve dikkatle takip etmiştir. Avrupa Komis-
yonu başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlar ve 
ülkemizin çabaları sonucu 11 Temmuz 2007 günü 
Gürcistan Parlamentosu, Ahıska Türklerinin Ahıs-
ka topraklarına geri dönüşünü kabul eden bir yasayı 
kabul etmiştir. On iki maddeden oluşan bu Kanun, 
geri dönmek isteyen kişilerin hangi prosedürleri 
takip etmesi gerektiğini, başvuru sonucunda hangi 
haklardan yararlanacağını açıklamaktadır. Dönüş 
yasası, içerisinde bazı olumsuzlukları içermekle be-
raber, altmış üç yıl boyunca ata topraklarına dönüş 
umuduyla bekleyen insanların sorunlarının çözü-
mü için ciddî bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu 
yönüyle, yasanın olumsuzluk içeren yönleri dikkate 
alınmakla beraber, Ahıska Türklerinin bu yasadan 
istifade etmeleri ve geri dönüş için müracaat etmele-
rinin sağlanması için çalışmalar başlatılmıştır. 

Yasada yer alan ve itirazlara konu olan olum-
suzluklar, genel olarak, geri dönüş başvurusu yapan 
kişilerden sürgün edildiğine dair belge istenmesi 
-tabii ki böyle bir belgenin alınması son derece zor-
dur- geri dönen kişilerin dönüşlerinden sonra uy-
gulanması düşünülen prosedürlerin karışıklığı, geri 
dönenlerin dönüşü izleyen altı ay içerisinde geldiği 
ülkenin vatandaşlığını bırakarak Gürcistan vatanda-
şı olmak için bir yıl gibi bir süre beklemek zorunda 
bırakılması, geri dönüşün Gürcistan’ın hangi bölge-
sine ve hangi şartlarda olacağının Kanun metninde 
açık olarak ifade edilmemiş olması, geri dönüş baş-
vurularının, Gürcüce ve İngilizce gibi, Ahıskalıların 
çoğunluğunun bilmediği dillerde yaptırılması şek-
linde özetlenebilir.

Kanun metninde buna benzer başka sıkıntılar 
da vardır. Sözgelimi, bahsedilen evrakların Gürcü-
ce tercüme edildikten ve resmen notere tasdik edil-
dikten sonra sunulmasının istenmesi gibi bir kısım 
sıkıntılar söz konusudur. Ancak unutulmamalıdır 
ki bahse konu olan yasanın çıkartılması uzun yıllar 
süren çalışmalar neticesinde olmuş ve ülkemiz, Av-
rupa Konseyi’nin de desteklediği bu sürecin içeri-
sinde aktif bir görev üstlenmiştir. Geri dönüşü âdeta 
imkânsız hâle getiren daha önceki yasa tasarılarıyla 
kıyaslandığında, şu an üzerinde konuşulan yasanın, 
bütün ifade edilen eksikliklerine rağmen, bir fırsat 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Başka bir 
ülkenin parlamentosu tarafından kabul edilen bir 
yasanın yürürlüğe girdikten sonra değiştirilmesini 

beklemenin gerçekçi bir tutum olmayacağı da açık-
tır.

Bildiğiniz gibi, komşumuz Gürcistan, son dö-
nemlerde hassas bir süreçten geçmekte ve çok 
önemli gelişmelere sahne olmaktadır. Yasadaki 
eksikler tartışılırken bu gerçeklerin de göz önüne 
alınması gerektiği ortadadır. Ayrıca, bu eksiklikle-
rin uygulama aşamasında yapılacak çalışmalarla 
düzeltilmesinin mümkün olabileceği de unutul-
mamalıdır. Bu konudaki temaslar ve çalışmalar, 
bildiğiniz gibi, yürütülmektedir. 

Bugün için yapılması gereken, Ahıska Türkleri-
nin, Stalin döneminde yurtlarından sürgün edilen 
halklar arasında vatansız yaşamaya devam eden tek 
etnik grup olduğunu hatırda tutarak, geri dönmek 
isteyen Ahıskalılar için bu durumu bir fırsat olarak 
değerlendirmektir. Türkiye Ahıskalılara verilen bu 
fırsatın değerlendirilmesi için, Gürcistan makam-
ları, Avrupa Konseyi, AGİT, Birleşmiş Milletler gibi 
konuyla ilgili aktörlerin tamamıyla koordinasyon 
içerisinde hareket ederek bunu yapmaya çalışmak-
tadır.

Bu amaçla, konuyla alakalı devlet kurumlarının 
katılımıyla, Ahıska Türklerinin anayurtlarına dönüş 
süreciyle ilgili, geçen yılın kasım ayı içerisinde bir 
koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Aylık peri-
yotlarla bir araya gelen Koordinasyon Kurulu geri 
dönüş sürecindeki gelişmeleri değerlendirmekte ve 
ülkemizin bu sürece yapabileceği katkılar değerlen-
dirilmektedir. 

Bilindiği üzere, Türkiye çeşitli vesilelerle, Ahıska 
Türklerinin göçü sürecinde üzerine düşen katkıyı 
sağlamaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Bu katkı-
nın nasıl olacağı ve hangi alanları kapsayacağı, ayrı-
ca yapılacak çalışmaların plânlaması da yine bahse 
konu Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 
bağlamda, Ahıska Türklerinin yurt dışında ve ül-
kemizde yaşayan temsilcileriyle konu istişare edil-
mekte ve plânlama aşamasında en isabetli kararların 
verilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. 
Önümüzdeki günlerde bir sivil toplum kuruluşu-
nun daveti üzerine, dünyanın çeşitli bölgelerinden 
Ahıskalı temsilcilerin Türkiye’ye gelerek istişarede 
bulunması beklenmektedir. Burada şunu belirt-
meliyim ki konuyla ilgili iyi niyetli ve profesyonel 
çalışan bütün ilgililer muhatap olarak kabul edil-
mekte ve kendileriyle sorunun çözümüne yönelik 
istişarelerde bulunulmaktadır. 

Konuyla ilgili çalışmalar iki aşamalı olarak yü-
rütülmektedir. Birinci aşamayı Ahıska Türklerinin 
kanunun sağladığı haklardan yararlanmak üzere 
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başvurmalarını teşvik edici faaliyetler oluşturmak-
tadır. Bu çerçevede Ahıska Türklerinin yoğun olarak 
yaşadıkları bölgelerde kanunla ilgili bilgilendirme 
faaliyetlerinin yapılması ve halkın belirlenen süre 
içerisinde başvuru yapmasını sağlamak üzere yü-
rütülen faaliyetler desteklenmektedir. Sayın Doğru 
da buna işaret etmiştir. Bu bağlamda daha iyi sonuç 
almak için Ahıskalıların yaşadıkları bölgelerde bil-
gilendirme ofislerinin oluşturulması ve bu ofisler 
aracılığıyla gerekli çalışmaların yapılması gibi pro-
jeler gündemimizde bulunmaktadır.

Değerli milletvekilleri, ikinci aşama ise göç sü-
reci başladıktan sonra ortaya çıkması muhtemel 
durumun değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalardan 
oluşmaktadır. Burada üzerinde en çok durulması 
gereken husus, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri 
dönmeleri durumunda yaşayacakları sorunların ve 
karşılaşabilecekleri sorunların çözümüdür. Özellikle 
konut, istihdam ve entegrasyon alanındaki sorunlar, 
çözülmesi gereken en önemli meseleler olarak kar-
şımızda durmaktadır. Soydaşlarımızın göç ettikten 
sonra karşılaşacakları bu türden problemlerin çözü-
mü için alınması gereken tüm tedbirler değerlendi-
rilmekte ve gerekli plânlamalar şimdiden yapılmak-
tadır. 

Sayın milletvekilleri, Gürcistan’a göç edecek Ahıs-
ka Türklerinin bölgede sürdürülebilir bir ekonomik 
hayata kavuşmaları, kalkınma ve refah düzeylerinin 
yükseltilmesi için gerekli çalışmalar ve plânlamalar 
yapılmaktadır. Bilindiği üzere, günümüzde Ahıska 
bölgesi Gürcistan’ın en geri kalmış bölgesidir. Göç 
edecek insanların burada tutunabilmeleri için bölgesel 
kalkınma projelerinin uygulanması gündeme gelmek-
tedir. Göç eden soydaşlarımızın ekonomik entegras-
yonunu gerçekleştirmek amacıyla, bölgenin şartları 
göz önüne alınarak hayvancılık, tarım ve diğer meslek 
alanlarında yürütülebilecek projeler için ön çalışmalar 
başlamış bulunmaktadır. Ülkemizin kalkınma proje-
leri alanındaki tecrübelerinin bu aşamada katkı sağla-
yabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye, Ahıska Türkleri-
ni yaşadıkları bütün ülkelerde desteklemiştir ve des-
teklemeye de devam etmektedir. Ahıska Türkleri bu-
gün Rusya’dan Orta Asya’ya, Ukrayna’dan Türkiye’ye 
kadar çok dağınık bir coğrafyada yaşamaktadırlar. 
Bu da, bu insanlara verilen hizmetteki zorluğun bir 
göstergesidir. Geçtiğimiz yıllarda Amerika Birle-
şik Devletleri’nin Ahıska Türklerini ülkesine kabul 
etmesiyle birlikte, Ahıskalıların yaşadığı bölgelere 
yeni bir ülke daha eklenmiş oldu. Bu göçün yankıla-
rı hâlâ devam etmektedir. Türkiye, ABD’ye göç eden 

bu soydaşlarımıza da sahip çıkmış, Amerika’da faa-
liyet gösteren resmî ve sivil organizasyonlarıyla bu 
insanların yeni hayat şartlarına entegre olmaları için 
gerekli çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca, yüce Mecli-
simizin 1992 yılında kabul ettiği 3835 sayılı yasayla 
Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göçü ve Türkiye’de 
vatandaşlık elde etme hakkına sahip olduğu da unu-
tulmamalıdır. Bu yasadan yararlanan on binlerce 
Ahıska Türkü Türkiye’ye yerleşmiş ve Türk vatan-
daşı olma hakkına sahip olmuşlardır. Anlaşılacağı 
üzere ülkemiz bu soydaşlarımızın yaşadıkları bütün 
bölgelerde karşılaştıkları problemleri çözmeye çalış-
makta ve bu insanlara sahip çıkmayı bir borç olarak 
kabul etmektedir.

Değerli milletvekilleri, başta da ifade ettiğim 
gibi, Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüşü 
arzulayanların dönüşü de Türkiye tarafından des-
teklenmekte ve ülkemiz ilgili kurum ve kuruluşla-
rıyla sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli 
tüm faaliyetler eşgüdüm içerisinde yürütülmektedir. 
1944 yılından beri vatansız olarak çeşitli ülkelerde 
sürgün hayatı yaşayan bu insanların vatan hasretle-
rinin sona ermesi ve acılarının bitmesi hepimizin en 
büyük arzusudur. 

Sayın milletvekilleri, Tokat Milletvekilimiz Sayın 
Reşat Doğru’ya konuyu gündeme getirdiği ve bana 
da bu son gelişmeleri yüce Meclisinize ifade etme 
fırsatı verdiği için teşekkür ediyor, yüce heyetinizi 
saygıyla selâmlıyorum (AK Parti ve MHP sıraların-
dan alkışlar).

m
MHP’DEN MECLİS 

ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ
TBMM’de Ahıska Türkleriyle ilgili bir Meclis 

Araştırması Önergesi verilmiştir. Tokat Milletvekili 
Dr. Reşat DOĞRU ve 21 MHP milletvekili imzasıyla 
verilen önergenin metni şöyledir:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA

Ülkemizde, yaşayan Ahıska Türklerinin karşı-
laşmış oldukları problemler ile Anavatana dönmek 
isteyen Ahıska Türklerinin karşılaşmış oldukları 
problemlerin tespit edilerek ulusal ve uluslar arası 
alanlarda yapılacak girişimlerin belirlenmesi ama-
cıyla Anayasanın 98. İç tüzüğün 104 ve 105. madde-
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını için 
gereğini arz ve talep ederiz. 07.05.2008

Dr. Reşat DOĞRU
Tokat Milletvekili
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GEREKÇE
Ahıska Türkleri, 15 Kasım 1944 tarihinde Sovyet 

Rusya yönetimi tarafından yurtlarından edilerek Ka-
zakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelere in-
san onuruna yakışmayacak bir şekilde hayvan vagon-
larında ve çok kötü şartlarda sürgün edilmişlerdir. 

Ahıska Türkleri sadece bu sürgün esnasında bin-
lerce ferdini kaybetmiştir. Bunun yanında yaşadık-
ları ülkelerde Fergana olaylarına benzer olaylarda 
yine kayıplar devam etmiştir. 

Ahıska Türkleri bulundukları ülkelerde çok zor 
şartlarda hayatlarını devam ettirmektedirler. Bazı 
ülkeler bu kardeşlerimize birtakım haklar vermiş 
olmakla birlikte özellikle Rusya’da kendilerine hiçbir 
hak tanınmamaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu kardeşlerimize 
imkânlar ölçüsünde yetersiz de olsa birtakım hak-
lar verilmiş olmasının yanında karşılaştıkları bazı 
problemleri halen mevcuttur. 

Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin mil-
letvekilleri olarak katılmış olduğumuz uluslararası 
toplantılarda yapılan girişimlerin de etkisiyle bu 
kardeşlerimizin Gürcistan’a dönüşüyle ilgili yasal 
düzenlemeler Gürcistan Hükümetince yapılmıştır. 
Ancak bu konuda ciddî sıkıntılar vardır. 

Gerek ülkemizde yaşayan kardeşlerimizin sorun-
larının giderilmesi gerekse anavatanlarına dönmek 
isteyenlerin karşılaştıkları sorunların araştırılarak 
ulusal ve uluslar arası alanda yapılacak çalışmaların 
tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılmasını ya-
rarlı görmekteyiz. 

 m
GÜRCİSTAN’DA PARLAMENTO

 SEÇİMLERİ YAPILDI
Gürcistan’da yapılan erken genel seçim sonuçları 

açıklandı. 21 Mayısta yapılan seçimde, 3.5 milyon 
seçmenin %55’i, 76 seçim bölgesinde sandığa git-
ti. Cumhurbaşkanı M. Saakaşvili’nin liderliğindeki 
iktidar partisi Milliyetçi Hareket Partisi, oyların % 
60’ını alarak yeniden seçimi kazandı. Muhalefet, se-
çimin usulsüz olduğunu iddia ederek sokak göste-
rileri yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Devlet 
Başkanı Mikheil Saakaşvili, Gürcistan’da demokrasi 
zaferi olarak nitelediği parlamento seçimlerinin 
Gürcü halkının gerçek iradesi yansıttığını savun-
du. “İktidar partisinin başkanı olarak dört yıl önce 
başladığımız ekonomik kalkınma ve NATO üyeliği 
yolunda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz He-
pimiz gücümüzü halktan alıyoruz ve halk için varız.” 
diyen Saakaşvili, seçimlerden sonra da halkın ihti-
yaçlarını gidermek için çalışmaya devam edecekle-
rini ifade etti. Gürcistan Parlamentosu 150 milletve-
kilinden meydana gelmektedir. (Basından)

m

ÖZEL BİLKENT LİSESİNDE AHISKA GÜNÜ
Ankara’da Bilkent Üniversitesi bünyesindeki Özel 

Bilkent Lisesinde Ahıska Günü düzenlendi.
Bilkent Lisesi Diyalog Grubu, Global Yorum İn-

ternet Dergisi, Bizim Ahıska dergisi ve Çıldırlılar 
Derneği Kadın Kolu’nun katkılarıyla düzenlenen 
Ahıska Günü programı, kalabalık katılım ve büyük 
bir ahenkle icra edildi.

Program, Dergimizin Yayın Kurulu Üyesi ve Glo-
bal Yorum İnternet Dergisi Genel Yayın Yönetme-
ni Ayfer Aksu’nun koordinatörlüğünde hazırlandı. 
Bilkent Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin çok 
samimi bir ev sahipliği ile icra edildi. Ahıska Günü 
programı, Bilkent Lisesi Diyalog Grubu Başkanı Eda 
Emil’in açılış konuşmasıyla başladı. Bunu müteakip 
dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek 
slaytlı kısa bir konuşma yaptı. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Türk Halk Müziği Topluluğu Sanatçılarından 
Günay Şimşek, yöre türküleri söyledi. Ayfer Aksu 
tarafından hazırlanan Ahıska Belgeseli, dinleyiciler 
tarafından ilgiyle seyredildi. Çıldırlılar Derneği Ka-
dın Kolu Başkanı Gevher Demirkaya Aktaş, Çıldırlı 
Aşık Şenlik’i anlattı ve onun 93 Koçaklaması’nı oku-
du. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları 
Topluluğu’nun Kars yöresi mahalli oyunlar gösterisi 
de ilgi topladı. Programda davetlilere mahalli yemek-
ler (kete, bişi, gözleme, lokum) sunuldu. İki saat de-
vam eden programa okulun öğrencileri, öğretmenle-
ri, birçok davetli ve basın mensupları gelmişti. 
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SINIR ÖTESİ PROGRAMI AKIL ve 
İZAN ÖTESİNİ ZORLAMAKTADIR!
Okuyucularımız hatırlayacaklardır, dergimi-

zin 9. Sayısında, Nusret Kopuzlu’nun kalemin-
den Millî Meseleler Magazin Değildir başlıklı 
bir yazı yer alıyordu. Bu yazıda, Perşembe ak-
şamları Kanal A’da yayınlanan Sınır Ötesi adlı 
program eleştiriliyordu. Bu programı hazırlayıp 
sunan, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdarî Bilim-
ler Fakültesi’nde öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Seyfettin Erol. Sayın Erol, söz konusu 
yazıdaki eleştirilerden ders çıkarması gerekir-
ken inadına yanlışta ısrar etmektedir. Bırakın bir 
uluslararası ilişkiler hocası olmayı, orta mektep 
mezunu bir esnafta bulunması gereken bilgi, ir-
fan ve aklıselimden uzak görünmektedir.

29 Mayıs 2008 Perşembe akşamı yayınla-
nan programa Gürcistan Büyükelçisi Grigol 
Mgaloblishvili’yi davet etmişti. Onunla Abhaz-
ya ve Rusya meselelerini konuşurken içimizden, 
inşaallah Ahıska meselesini konuşmaz da yeni 
naneler ortaya çıkmaz diye dua ettik. Ama na-
file! Kameranın karşısında aslan kesilen Erol’u 
kim tutabilir ki… Bir yerde sordu: “Ya Ahıska 
Türkleri?” gibi bir şey… Kabul etmeli ki misafi-
ri, hem bilgi, hem feraset ve hem de Türkçe ba-
kımından bizimkinden çok ileride! “Gürcistan 
Meclisi, Avrupa Konseyi uzmanlarıyla yaptığı 
uzun çalışmalar sonucu Ahıskalıların geri dö-
nüşünü yasallaştırdı. Kolay bir süreç değil. Her 
zaman zorluklar var. Hiç kimsenin Gürcistan’ın 
iradesini sorgulama hakkı yok! 70 seneye yakın 
uzak kalınan bir yere dönmek kolay değil! Bu 
sürgün tamamen Sovyet rejimi tarafından ya-
pılmıştır, sorumlusu o rejimdir!”

Evet böyle dedi.  Hemen her cümlenin için-
de “zor” kelimesi vardı. Gürcistan’ın hiçbir 
suçu ve sorumluluğu yokmuş! Dönüş de çok 
zormuş!?

Bizimki ne dedi biliyor musunuz? Sadece, 
“EVET!” Bu adama söylenecek söz, Türkçe 
sözlükte var mı, bilmiyoruz… Belâdan uzak 
kalmak için bağra taş basarak önceki yazıyı bir 
daha okumalı.

Ama şunları da sormadan geçemeyiz: Yahu 
arkadaş seni birileri görevlendirdi mi? Adam 

kendi açısından bir şeyler söylüyor. O mesele 
çok zor diyor, bizim dahlimiz yok diyor, kim-
se bizim irademizi sorgulayamaz diyor! Bunlar 
yenilip yutulacak şeyler değil. Sen yutuyorsan 
afiyet olsun! Ama Türk kamuoyuna yutturmaya 
ve herkesi kendi durumuna düşürmeye hakkın 
yok! O hâlde sahip çıkmayacağın bir meseleyi 
niçin ortaya atıyorsun?

Yine aynı şahıs, bu programda Ahıska da-
vasını rezil etmekle kalmamış, Gürcistan Bü-
yükelçisine hitaben, “Türkiye’de hayli Gürcü 
nüfusu var!” diyerek masum ve mazlum Acara 
muhacirlerini de Gürcistan’a yapıştırmıştır! Ne 
hakla? Hangi bilgi ve hangi vicdanla?

Böyle gafletle başlayan densizlikler, dalâlete 
sonra da hıyanete gitmektedir. Türkiye, bunun 
acı tecrübelerini yaşamıştır. Güzel yurdumuz, 
günümüzde de bu tür acı ve ıstıraplarla baş ba-
şadır!

m
BİZİM AHISKA’YI ZİYARET
Bir vesileyle Ankara’da bir araya gelen 

Ahıska sivil toplum kuruluşlarının başkanları, 
dergimizi ziyaret ettiler.

Azerbaycan Vatan Cemiyeti Başkanı İbrahim 
Burhanov ile yardımcıları İbrahim Memmedov 
ve Kemal Beridze, Moskova Vatan Cemiyeti 
Başkanı Taştan Aslanov, Kırgızistan Celalabad 
Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Süleyman 
Sarıyev, dergimizin Ankara-Sıhhiye’deki büro-
suna geldiler. Burada Genel Yayın Yönetmeni 
Yunus Zeyrek ve Yayın Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
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İlyas Doğan’la görüştüler; Ankara 
buluşması hakkında bilgi verdiler. 
Cemiyet başkanları, dergimizin 
yayınından duydukları memnuni-
yeti dile getirdiler ve bu derginin 
bütün Ahıskalılara ulaşması te-
mennilerini ifade ettiler. 

Zeyrek’in, vatana dönüşle ilgili 
iyimserliği, başkanlar tarafından 
da paylaşıldı. Bu hususta İbrahim 
Burhanov, “Evet çıkan kanun çok 
iyi bir kanun olmasa da, bize va-
tan yolunu gösteriyor. Belirsiz 
ifadeler olsa da olumsuz ifadeler 
ihtiva etmemektedir. Gerisi bizim 
gayretimize kalmıştır.” dedi.

Hemşehrilerimizden Rica,
Elde bulunan eski fotoğraf, belge, mektup, vb. malzemenin kaybolup gitmemesi için 

bize gönderin veya haber verin gelip tarayalım, bilgisayar arşivine koyalım. 
Geçmişimizi geleceğe taşıyalım.

Haberleşme : bizimahiska@ahiska.org.tr. 
            zeyrek.y@gmail.com

                                                        0506 468 62 45                          BİZİM AHISKA


