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2009 yılının ilk günü hürriyet.com.tr’de “Stalin’e 
büyük onur” başlıklı bir haber çıktı. Haberin alt 
başlığında, “Sovyet rejimi liderlerinden Josef Stalin, 

Ruslar tarafından Rus tarihinin en önemli üçüncü 

kişisi seçildi.” denilmekteydi.
Haber yazısı özetle şöyleydi: “Rusya devlet 

televizyonu, Rus tarihinin en önemli kişisini belirlemek 

için bir anket düzenledi. Anket devlet televizyonunda 

90 gün boyunca sürdü. Ankete internet ve SMS 

üzerinden 4.5 milyon oy geldi. Stalin, anketi uzun 

süre birinci götürmesine rağmen 520 bin oyla 

üçüncü oldu. 

Stalin’in Rus tarihinin en önemli üç kişisinden 

biri seçilmesi bazı tarihçiler tarafından büyük 

tepkiyle karşılandı. Stalin’in yeni bir dünya düzeni 

yaratmak için Kafkaslarda bazı halklara katliam 

yaptığı iddiaları var. Stalin ayrıca rejim muhaliflerini 

Sibirya’da kamplara sürmekle de tanınıyor.”

Hürriyet gazetesi, 1989-1990 yıllarında Ahıska 
Türklerini sayfalarına almış bir gazete olarak, Stalin 
zulmünü, “Kafkaslarda bazı halklara katliam yaptığı 

iddiaları var.” şeklinde ifade etmesini çok garip 
buluyoruz. Zira bu zulümler iddia değil, bir hakikat!

Aynı günlerde Radikal gazetesinde de yer alan bu 
haber, “Tarihin en tartışmalı karakteri Stalin’e verilen 

ödül şaşırttı. Ruslar kendi tarihlerini oyladı. Stalin’e 

onur verildi. Sovyet rejimi liderlerinde Josef Stalin, 

Ruslar tarafından Rus tarihinin en önemli üçüncü 

kişisi seçildi.” denilmekteydi. Aynı haber yazısında 
Stalin’in kurbanlarının Hitler’in kurbanlarından daha 
çok olduğu da bilhassa belirtilmekteydi.

Doğrusu Radikal gibi Stalinizmin nüfuz bölgesine 
dahil bir gazetede böyle bir haberi görmek de bizi 
şaşırttı! Zira bu gazetede, başta Ermeniler olmak 
üzere dünyada mevcut olan veya olmayan azınlıklar 
hakkında yazılar çıkar da Ahıska Türklerinden tek 
satır çıkmaz! Zira bu gazete yazarlarının köşesinde 
bir defa olsun, Stalin kurbanı Ahıska Türklerini ele 
alan bir yazıya rastlanmamıştır denilebilir mı?

Sovyet diktatörü zalim Stalin, İkinci Dünya 
Savaşı zamanı Ahıskalıların 46.000 evlâdını 
cepheye götürmüştür. Alman cephesine giden 

Ahıskalı gençler, “Vatan Harbi” uğrunda canlarını 
verdiler. Sovyet Rus yönetimi, geride kalan yaşlı, 
kadın ve kızları da beş kuruş vermeden, esir kampları 
şartlarında çalıştırarak Borcom-Ahıska demiryolu 
hattını yaptırdı. Bu demiryoluyla 14 Kasım 1944 
günü gelen hayvan vagonları, 15 Kasım günü sabah 
açılmadan 220 köy ve kasaba halkını Orta Asya 
ülkelerine doğru ölüm yolculuğuna çıkardı. Bütün 
bunlar, zalim Stalin’in imzaladığı 31 Temmuz 1944 
tarihli kararnameye göre yapıldı. Tam bir soy kırım 
faciası olan bu zulmün yaraları hâlâ sarılmamıştır.

Stalin 1953’te çok fecî bir şekilde can verdi. 
Ondan sonra iktidara gelen Kruşçov zamanında 
Stalin icraatı eleştirildi. Ahıska Türklerinin 1944’ten 
beri tabi tutuldukları sıkıyönetim rejimi de bu 
dönemde kaldırıldı (1956). Sürgün halk, sürgünden 
12 sene sonra nispeten bir nefes aldı.  Stalin rejimi 
olan komünizm de 1990’lı yıllarda çöktü. Kimse 
Stalin’e sahip çıkma cesaretini gösteremiyordu. 
Hemşehrileri olan Gürcüler de bu zalim diktatörü 
sahiplenmediler. Batıda çıkan onunla ilgili kitaplardan 
biri “Milletlerin Katili Stalin” adını taşımaktaydı. 
Gerçekten de o, bir insanlık düşmanıydı. 

Stalin’in tarihin fosseptik çukuruna gömüldüğü 
zannedilirken son günlerde gazetelerde çıkan 
“Stalin’e büyük onur” başlıklı haber, herkesi şaşkına 
çevirdi. 

Doğrusu 1828 yılından itibaren başta Ahıskalılar 
olmak üzere Rusların zulmüne maruz kalmış 
Kafkasya toplulukları, Rusları, Stalin’i ve onun 
uşaklığını yapan yöneticileri her zaman lanetle 
anmışlardır. Eğer Rus halkı, bu insanlık düşmanını, 
tarihlerinin şanlı şerefli kişilerinden biri sayıyorlarsa, 
kendilerinin şeref kelimesineden ne anladıkları 
merak konusu olur!

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya 
Federasyonu, Sovyetler Birliği’nin varisi olduğunu 
açıklamıştı. Şimdi de Stalin’i sahipleniyorlar. Stalin 
Ahıska Türklerini vatanından sürmüş, onları soykırıma 
tabi tutmuş, hak ve hukuklarını gaspetmiştir. Ahıska 
Türkleri şimdi bu zalime sahip çıkan Ruslara ne 
gözle bakacaklardır? ●
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