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Haberler... Haberler... Haberler...

CUMHURBAŞKANI GÜL ABD’DE
 AHISKA TÜRKLERİYLE GÖRÜŞTÜ 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eylül ayında 

ABD’yi ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında 27 Eylül 
Cumartesi günü New York’ta Türk Evi’nde bir top-
lantı düzenlendi. Bu toplantıya cumhurbaşkanıy-
la birlikte Türkiye’nin ABD büyükelçisi, diğer dip-
lomatlar ve orada yaşayan birçok Türk de katıldı. 
Toplantıya katılmak üzere birçok eyaletten gelen-
ler de vardı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katıldığı top-
lantıya ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri cemaati de 
davet edildi. Konuşmalar yapıldı, bayram tebrik-
leşmesi oldu ve fotoğraflar çekildi. İki saat süren 
programın ardından Ahıskalılarla görüşmek üzere 
üçüncü kata çıkıldı. Buradaki programın açılış ko-
nuşmasını, Ahıskalıların önde gelenlerinden Ti-
yanşan Muradoğlu yaptı. Muradoğlu ailesi, ABD’ye 
gelen ilk Ahıskalı ailelerden biri. Onlar, Penns-
ylvania eyaleti Lancater şehrinde yaşamaktadır. 
Muradoğlu’ndan sonra konuşan Cumhurbaşkanı 
Gül, burada ne kadar Ahıskalı olduğunu sordu. 
Muradoğlu, ABD’de 12.000 Ahıskalının olduğunu 
söyledi. Gül, bunun üzerine şunları söyledi: “Ahıs-
ka Türklerinin burada daha çok sayıya ulaşmalarını, 
iyi okumalarını ve başarılı olmalarını arzu ediyoruz. 
Ayrıca Ahıskalıların Ahıska’ya dönmeleri için de çaba 
sarf ediyoruz. İleriye doğru düşüncelerimiz ve pro-
jelerimiz var. Bu çerçevede Gürcistan’da da bir ofis 

açtırdık. Dolayısıyla Ahıska Türkleriyle ilgili haberler 
bize ulaşmaktadır.”  

Cumhurbaşkanı Gül, üniversite öğrencilerini 
sordu ve ayağa kalkmalarını istedi. Bu öğrencile-
re hitaben de: “Sizler, bu halkın geleceğisiniz. Onun 
için iyi okumanız, yetişmeniz ve kendi ayaklarınız 
üzerinde sağlam durabilmeniz lâzım. burada güçlü 
olursanız, dağınık haldeki Ahıskalıların vatana dön-
melerine de yardımcı olabilirsiniz. Bundan dolayı bu-
rada birlik ve beraberlik içinde olmalısınız.” şeklinde 
nasihatler verdi.

Bu konuşmayı müteakiben Muradoğlu, torunu 
Abdullah’ı Gül’e takdim etti. Cumhurbaşkanı Gül, 
adaşı olan bebeğe altın taktı. Ahıskalıların Şair Nene 
dedikleri Tiyanşan Muradoğlu’nun annesi Mülkiye 
nine şiir okudu, dinleyenleri duygulandırdı.

Toplantıya katılmak üzere Arizona eyaletinden 
gelen Server Tedorov, Gül’e bazı sorular yöneltti. 
Bu arada Türkiye’nin Ahıska bölgesine garantör ol-
masını ve Ahıskalılara çifte vatandaşlık verilmesini 
istedi. Gül, “Biz şimdilik elimizden geleni yapıyoruz. 
Merak etmeyin sizi asla yarı yolda bırakmayacağız. 
Ahıska problemiyle ilgili çalışmalarımız devam ede-
cektir. Ahıskalıların kendi vatanlarına dönmeleri için 
uğraşıyoruz.” dedi.  

Daha birçok Ahıskalı, Gül’e sorular soracaktı. Fa-
kat toplantının bittiği söylendi. 

Elnara MURADOVA
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POSOFLULARDAN AHISKA’YA KARDEŞ ELİ
1944 yılında Stalin tarafından sürgüne gön-

derilen Ahıska Türklerinin sürgün hayatı devam 
etmektedir. 1999 yılında Gürcistan’ın Avrupa 
Konseyi’ne üyelik müracaatıyla Ahıskalıların vata-
na dönüşü gündeme geldi. Dönüşle ilgili kanunî 
düzenlemeleri geciktiren Gürcistan, 2007 yılında 
dönüşle ilgili bir kanunu çıkardı. Ahıskalılar tara-
fından eleştirilen bu kanuna göre 2008 yılı içinde 
Gürcistan temsilciliklerine dönüş için müracaat 
edilmelidir. Gürcü makamlarının 2009 yılı içinde 
yapacağı değerlendirmelerden sonra dönüşe mü-
saade edilebilecektir.

 Birtakım Ahıskalı, bu uzun ve meşakkatli dö-
nüş sürecini beklemeden ata yurtlarına dönmüş 
bulunmaktadır. Ahıska’ya gelenler, daha önce ya-
şamakta oldukları ülkelerdeki mülklerini satarak 
burada ev ve arsa satın almaktadırlar. Ancak sat-
tıkları fiyatla aldıkları fiyat arasında yüksek fark 
olunca maddî sıkıntı da başlamış oluyor. 

İş sahasının darlığı, çalışmak isteyenlere imkân 
vermemektedir. Sürgünden önceki mal ve mülkle-
ri yağmalanan Ahıskalılara ne Gürcistan ve ne de 
başka bir devlet maddî destekte bulunmamakta-
dır.

İşte bu durumu gören Ardahan’ın Posof ilçe-
sindeki kardeşleri, bu duruma seyirci kalmadılar. 
Aralarında topladıkları yardımları bayram öncesi 
Ahıska’daki kardeşlerine ulaştırdılar. Çok sıkıntıda 
oldukları tespit edilen 18 aileden sekizine maddî-
nakdî yardım ve 10 aileye de gıda yardımı yapıldı. 
Yardımları alan aileler gözyaşlarına hâkim olamadı-
lar ve dua ettiler. Azgur’da hasta döşeğinde yatan 

Hediye ninenin (80) duaları ise daha da manidardı. 
Sürgün yıllarında 14 yaşında olan Hediye nine, eşi-
ni kaybetmiş. Ahıska’ya oğlu ve geliniyle gelmiş. 
43 yaşındaki oğlu bilinmeyen bir hastalıktan dola-
yı burada vefat etmiş. Dört yetim torunuyla kalan 
Hediye nine yardımlarla geçinmeye çalışıyor.

Şimdiye kadar Ahıska, Abastuban ve Azgur’a 
gelen Ahıskalılar, her şeye rağmen ata dede yur-
dunda olmanın sevincini yaşamaktadırlar. 
Ne olursa olsun, dönmek yok diyorlar. Vatana dö-
nen Ahıskalılar, Ahıska adına kurulmuş dernekler-
den hiçbir destek görmediklerini ve sadece Ahıska 
ismini kullandıklarını belirttiler.

Halil İbrahim ATAMAN
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