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Nusret KOPUZLU

AHISKA TÜRKLERİNİN
ANKARA TOPLANTILARI

faaliyete geçecek hareketin tüzüğü hazırlanmış
ve Ankara’da ofisini kurmuştur.

Ahıska Türkleri Birliği
Ahıska Türkleri sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri Ankara’da bir araya geldi. İlk toplantı 19 Kasım Çarşamba günü Hilton Otelinde
yapıldı. Burada yapılan konuşmalarda, Ahıska
Türklerinin vatana dönüşüyle ilgili faaliyetin
bir elden organize edilmesi üzerinde duruldu.
Bunun için de yeni bir kuruluşa ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu hareketin Kazakistan Derneği
Başkanı işadamı Ziyaddin Hasanov’un başkanlığı altında yürütülmesi kabul edildi. Aynı günün
akşamı Güniz Sokakta Hacı Arif Bey Lokantasında hep birlikte yemek yenildi. Yemekte yapılan konuşmalarda yeni oluşumun adı üzerinde duruldu. Dünya Ahıska Türkleri Birliği adıyla

Sürgünde 64. Yıl
20 Kasım Perşembe günü Keçiören Belediyesi Halil İbrahim Sofrası salonunda, sürgünün 64. yılı anma programı düzenlendi. Saat
12.00’de başlayan programa mevcut derneklerin temsilcilerinden başka bazı siyasî parti
temsilcileri, milletvekilleri ve bürokratlar da katıldı. Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. İlyas Doğan
ve Öğr. Görevlisi ve Bizim Ahıska Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Yunus Zeyrek, OTDÜ’den Doç.
Dr. Ayşegül Aydıngün, Dışişleri Bakanlığından
Fırat Suner, ORSAM Başkanı Hasan Kanbolat
divanda yer aldılar.
Ayşegül Aydıngün’ün yönettiği programın
konuşmalar bölümünde kürsüye gelenler özetle şunları dile getirdiler.
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Tiflis Vatan Cemiyeti Başkanı Süleyman
Barbakadze: “Vatanımıza döneceğiz. Elbette
zorluklar olacaktır. Biz bu zorlukların aşılması
için kendimizi ortaya koymalıyız. Ondan sonra
da başkalarından yardım bekleyeceğiz.”

Kazakistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Ziyaddin Hasanov: “Biz burada halkımızın uğradığı zulümleri anıyoruz. Birkaç saat
içinde vatanımız boşaltılarak hayvan vagonlarıyla sürgüne gönderildik. Sürgün yıllarında millî
varlığımızı muhafaza ettik. Şimdi birinci davamız vatana dönmektir. Bu davayı kazanmamız
gerekir. Bunun ilk adımı atılmıştır. Yolumuza
azimle devam edeceğiz. Bu yolda en büyük
umudumuz Türkiye’dir.”
Devlet Bakanı Danışmanı Orhan Gazigil:
“Bugün yaşadıklarımızı sadece 64 yıllık sürgün hayatıyla izah etmek doğru değil; 1828’de
anavatandan kopuşumuzla irtibatlandırmak
gerekir. Böylece tarihî maceramız daha iyi anlaşılacaktır. Ama her şeye rağmen bugün yeni
bir yolun başında bulunmaktayız. Bu da vatana
dönüş yoludur.”
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt: “Ahıska Türklerinin yaşadığı zulmü soykırım olarak
nitelemek gerekir, hem de 1828’de başlayan
bir soykırım. Bu, 1944’te tekrar etmiştir. Şim-

di vatana dönüş için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Sizden ricam, kanunda belirtildiği şekilde
Ahıska’da ikamet etmek için gerekli formları
doldurup yol sonuna kadar ilgili makamlara
vermenizdir. Bugüne kadar güzel çalışmalar
yapıldı. Bilhassa Yunus Zeyrek’in ilmî faaliyetini burada takdirle anmamız gerekir. O, yazdığı
kitaplarla büyük hizmet yaptı; kendisini kutluyorum. Bizim meselemiz sadece Ahıska Türkleri meselsi değil, başlı başına bir insan hakları
meselesidir. Önümüzdeki engelleri aşmak için
tek yumruk olmalıyız. Tek çatı altında toplanarak gerekirse üç yılda bir yönetim değişikliğine
giderek yola devam etmeliyiz.”
Muğla Milletvekili Metin Ergun: “XX. yüzyıl,
Türklüğün ıstırap asrıdır. Ahıska Türkleri, Anadolu Türklüğünün bir parçasıdır. Gürcistan’ın çıkardığı kanunun neye benzediği anlaşılmamaktadır. Ama ne olursa olsun bugünkü konjonktür
uygundur. Türk hükûmeti bir strateji belirlemelidir. Böylece Gürcistan’ı kolaylıkla ikna edebiliriz. Ahıska’da bütün alt yapıyı biz yapalım;
bu meseleyi sağlıklı bir şekilde çözelim. Vatan
davası çok önemlidir. ABD’ye gidenler, orada
dernek kurmakla sonsuza kadar ayakta kalamazlar. İkinci, üçüncü nesilde kaybolur giderler.
Bunların hesabını iyi yapalım.”
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yolu açılmıştır. Bir zamanlar Ahıska’ya dönüşün
hayal olduğunu zannedenler, bugün bu mutlu
hakikate şahit olmakta, toplantılara katılmaktadırlar. Dört yıllık Federasyon Başkanlığım sırasında yaşadığım hayal kırıklıklarını burada
ne hatırlamak ne da anlatmak isterim. Yapılacak şey, sen ben davasını bırakarak el birliği
ve gönül birliği içinde vatana dönmek ve orayı
şenlendirmektir. Tarih de bizden bunu bekliyor,
şehitlerimiz de…”
Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu:
“Ahıska Türkleri bizim için çok önemlidir. Vatana
dönüş sürecinde Avrupa Konseyi’nde ve Tiflis
nezdinde gerekli görüşmeleri yaptık. Konuyla
bizzat Başbakan ve Cumhurbaşkanı ilgilenmektedirler. Vatana dönüş için başvurular devam
etmektedir. Bilhassa Rusya-Krasnodar’daki
kardeşlerimizin öncelikle vatana dönmelerini
arzu etmekteyiz. Gürcistan’ın çıkardığı zorlukları
aşmanın gayreti içindeyiz. Konunun her yönüyle yakından ilgileniyoruz. Başarılı olmamız için
birlikte hareket etmemiz gerekir.”

Yunus Zeyrek: “Bugün hem sürgün faciasını 64. yılında anıyor, acılarımızı tazeliyoruz, hem
de vatana dönüş konusunu görüşüyoruz. Biliyoruz ki, halkımızın felâketi 1828- Osmanlı-Rus
Harbi’yle başlamıştır. Zira bu tarih Ahıska’nın
Türkiye’den koparıldığı tarihtir. 1944’te ise
halkımız bir kış gecesi vatandan sökülüp atılmıştır. Tarihi mutlaka bilmeli, hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Bu, birtakım insanlık havarilerinin
zannettiği gibi kin ve nefreti yeşertmek değildir.
Millî hafızamızın yaşaması ve gelecekte de aynı
zulümlere maruz kalmamak bakımından çok
önemlidir. Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. İleriye bakmak gerekir. Önümüzde vatan
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Prof. Dr. İlyas Doğan: “Ahıska Türkleri davasına emek vermiş olanları şükranla anıyorum. Gürcistan temsilciliklerinin işi ağırdan aldıkları anlaşılmaktadır. Bu tutumun Avrupa Konseyi’ne mutlaka
iletilmesi gerekir. Halkımız çok önemli bir dönemeçtedir. Dönüş için tereddütler normaldir. Ama
müracaat için sayılı günler kaldı. Gürcistan’ın öne
sürdüğü şartların izalesi için Türkiye de gerekeni
yapmalıdır. Hayvan vagonlarında binlerce insanın
kaybını dünyaya anlatmalıyız. Ama bugün hemen
yapılması gereken en önemli iş dönüş müracaatlarının bir an evvel yapılmasıdır.”

Moskova Vatan Cemiyeti Başkanı Taştan
Aslanov: “Cemiyetimiz bugün iki başlı gibi görünmektedir. Barbakadze Moskova’da yapılan
kurultayımıza gelmedi. Bu kurultayda başkan

olarak ben seçildim. Kurultayın kararı budur. O,
Tiflis’te birkaç kişiyle kurultay yaptı. Bir yıldır Vatan Cemiyeti’nin kapısını açmamıştır. Gürcistan
lüzumsuz yere 19 belge istemektedir. Halbuki
gereken sadece bir dilekçeden ibarettir. Rusya, oradaki Ahıska Türklerine, gidin diye baskı
yapmaktadır. Gidiyor musun gitmiyor musun,
diyor. Halkımızın çoğu çiftçidir. Eğitim seviyemiz
düşüktür. Gelin bir lider seçelim. Bir yıldır görmediğimiz biri lider olamaz.”

Azerbaycan Vatan Cemiyeti Başkanı İbrahim Burhanov: “Ahıska Türkleri bugün vatana dönüş imtihanındadırlar. Gürcistan bir devlet
olarak kendi şartlarını ortaya koymuştur. Söz konusu kanunun kusurları olsa da bizim için çok
önemli bir gelişmedir. Bize düşen dönüş için
gereken neyse yapmaktır. 17 belge isteniyordu. Gayretimizle bunun sayısını azalttık. Yine de
zorluklar var; ama bunları aşacağız. Türkiye bize
yardım etmektedir. Halkımız vatana dönmek istiyor. Temsilciyim diyen, halkın içinde olmalıdır.
Rica ederim, artık geri duruş yoktur. Başvuru olmadan kimse size yardım etmez, edemez. Toplanalım, konuşalım, sağlam duralım.”

Kırgızistan Derneği Başkanı Mürefeddin Sakimov: “Bişkek’te Türkiye Büyükelçiliği

bize mesafeli davranmaktadır. Bunu anlamakta
güçlük çekiyoruz. Çocuklarımızın orada eğitim
imkânları çok sınırlı. Kırgızistan’daki Türk iş çevreleri bile bizi almıyor. Dönüş için istenen belgelerin tanzim ve tedarik edilmesinde derneklere de sorumluluk verilmelidir. Kırgızistan’da
Gürcistan temsilciliği bulunmamaktadır. Halk
nereye başvuracak? En yakın yer Kazakistan’ın
başkenti Atsana! Oraya kim gidecek?”

Ukrayna Derneği Başkanı Marat Resulov: “Ukrayna’da yaşayan hemşehrilerimizin %
95’i vatana döneceğini ifade etmiştir. Bunların çoğu kendi imkânlarıyla gidemez. Halkımız
tarımla meşgul olmaktadır. Kiev’de Gürcistan
büyükelçisiyle görüşemiyoruz, ayak sürüyor,
randevu alamıyoruz. Ahıska’da kuvvetli bir ofisimiz olmalıdır. Orada bize kim sahip çıkacak
ve meselelerimizle ilgilenecek? Gürcistan’ın
kurmuş olduğu Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenmiyoruz. Onlar, gelenleri önce kiliseye götürüyorlar!”

Hasan Kanbolat: “Gürcistan bugün
Avrupa’ya yönelmiş durumdadır. Abhazya ve
Osetya meselesi bitmiş görünmektedir. Saakaşvili, rejimi Latin Amerikalaştırma yolunda.
Bizim Ahıska
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Fakat ülkede aydınlar Avrupa Birliği değerlerine
bağlı bir Gürcistan arzu etmektedirler. Rusya da
buradaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.
Gürcistan’da 2009 yılında iç siyaset ısınacak
gibi görünüyor. Demokratik bir Gürcistan’da
Ahıska Türklerinin durumu çok iyi olacak diye
düşünüyorum.”

ulaşmada başarılı olduğu söylenemez. Çok şey
yapılmıştır ama yeterli değil. Derneklerle halk
arasında ilişki gitgide zayıflamaktadır. Halk,
kendisinin dernek tarafından temsil edildiğine
inanamamaktadır. İkinci husus, derneklerin
resmî makamlarla ilişkileri zayıftır. Dernekler
saygınlığını yitirmektedir. Profesyonel olmayan
işleyiş zarar vermektedir. Şimdi yeni bir örgütlenmeye gidilmesi bizi umutlandırmaktadır.
Bunun başarılı olması halkla bütünleşmeye
bağlıdır. Aksi takdirde başarılı olmak mümkün
değildir. Eğitimli kişilerle, gençlerle ve hatta hanımlarla el ele yürütülmelidir. Maddî şeffaflık ve
demokratik bir anlayış şarttır.”

GÜRCİSTAN VATANA DÖNÜŞ
MÜRACAAT TARİHİNİ UZATTI
Kemal Beridze: “Biz bugün vatana dönüşü konuşuyoruz. Gürcistan şöyle yapıyor, filan
böyle diyor… Mühim olan bizim ne dediğimiz
ve ne düşündüğümüzdür. Hiç kimse bizim hakkımızı getirip bağışlamaz. Biz mücadele ederek
hakkımızı almalıyız. Türkiye’ye gelmek marifet
değil; iş ki kendi vatanına gidesin. Biz Vatan
cemiyeti olarak sürenin uzatılması ve belge
sayısının azaltılması talebinde bulunduk. Artık
toplantılarımız eskisi gibi gergin olmuyor, bu iyi
bir gelişme. Birbirimizi anlamalıyız. Aksi takdirde düşmanın değirmenine su taşımış oluruz.
Vatanda birtakım çetinlikler elbette olacak.
Gençler vatanda nasıl yaşarız filan deyince bir
ihtiyar bastonunu öne atarak, “Senin dedelerin
bin sene buralarda nasıl yaşamıştı?” diye çıkıştı. Lütfen Türkseniz kendinize geliniz.”

Doç. Dr. Ayşegül Aydıngün: Ahıska Türklerinin örgütlenme sorunu var. derneklerin halka
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Gürcistan
Başbakanı, Grigol
Mgaloblişvili, 23
Aralık 2008 tarihinde Türkiye’ye
geldi. Daha önce
Gürcistan’ın Ankara büyükelçisi
olan ve 2008 yılı
Ekim ayında Başbakanlık görevine
atanan Mgaloblişvili, bu defa ülkesinin Başbakanı
olarak Türkiye’yi
ziyaret etti.
Beraberinde Özerk Acaristan Başbakanı Levan Vorşalomidze’nin de bulunduğu bir hey’etle
Ankara’ya gelen Gürcistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi. Başbakan Recep Tayip Erdoğan’la görüşen
Mgaloblişvili, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’le
de bir araya geldi. TOBB’da düzenlenen toplantıya katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Bu
görüşme ve konuşmalarda, iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve ileri seviyede oluşu
dile getirildi.
İkili görüşmelerde Ahıska Türklerinin vatana
dönüş meselesi de konuşuldu.
Konuk Başbakan, ziyaretinin ikinci günü
İstanbul’a gitti. Burada iş çevreleriyle çeşitli te-

maslarda bulundu. İkili ilişkiler ve bölge meseleleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Başbakan Mgaloblişvili, Türkiye’ye yaptığı ziyareti tamamlayarak ülkesine döndü. Bu ziyareti
müteakip, Ahıska Türklerinin vatana dönüşüyle
ilgili kanunda bir değişiklik yapıldı. 2007 yılında
çıkan vatana dönüş kanunu, müracaatları 31
Aralık 2008 tarihiyle sınırlandırmıştı. Gürcistan
Parlamentosuna sunulan ve kabul edilen yeni
bir kanunla, müracaat süresi, 1 Temmuz 2009
tarihine kadar uzatıldı.
Vatana dönmek isteyen Ahıska Türkleri
için çok iyi fırsat olan bu uzatma, halkımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

FİLİSTİN YARASI KANAMAYA
DEVAM EDİYOR

Yıllardan beri Filistin halkına baskı ve zulüm
uygulayan İsrail, 27 Aralık 2008’de Gazze şeridine yönelik askerî harekâta başladı. Karadan,
havadan ve denizden ateşe alınan ve bomba
yağdırılan Gazze, harabeye döndü. 22 gün devam eden bu vahşet bütün dünyada nefrete
sebep oldu. ABD’nin sessiz kaldığı ve Avrupa
ülkelerinin de gerekli tepkiyi göstermediği görüldü. Dünyanın ortasında yapayalnız kalan
Gazze halkı, 1300 civarında ölü verdi. Ajanslar
5500 civarında yaralı ve baştan başa yakılıp yıkılan Gazze’den canlı yayın yapmaktadır. Arap
ülkelerinden de gerekli tepkiyi görmeyen İsrail,
İslâm ülkelerinde şiddetli gösterilerle protesto
edildi. Türkiye’de başta büyük şehirler olmak
üzere birçok yerde yapılan mitinglerle Gazze
vahşeti tel’in edildi. İsrail ordusu, ölüm yağdırmaya 19 Ocak 2009 günü son verdi. Gazze şe-

ridinde bütün giriş çıkışları kontrol altında tutan
İsrail ordusu, yalnız insanî yardım araçlarına
müsaade etmekte; karadan, havadan ve denizden abluka altında tutmaktadır. Türkiye’den
birçok yardım kuruluşu, Gazze’ye giyim, gıda ve
tıbbi yardıma başladı.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da 20
Ocakta bölgeye geldi; 22 günlük savaş ve
ardından ilan edilen ateşkesten sonra, Gazze Şeridi’ni ziyaret eden ilk resmi yetkili oldu.
Gazzeliler, Ban’ı ellerinde, iktidardaki Hamas
bayraklarıyla selâmladılar. Ban Ki-Mun, Gazze
şeridine gitmeden önce İsrail Başbakanı Ehud
Olmert’le görüşerek ateşkesin kalıcı olmasını
istediği bildirilmektedir.

ABD’DE OBAMA DÖNEMİ BAŞLADI
ABD’nin 44. Başkanı seçilen Barack Hüseyin Obama, 20 Ocak
Salı günü yapılan büyük
törenle göreve başladı.
Başkanlığı
döneminde
dünya barışına hizmet etmeyen ABD Başkanı G.
W. Bush’un gitmesi dünyada memnuniyet uyandırdı. Kenyalı siyah bir
baba ile ABD’li beyaz bir
annenin çocuğu olan Obama’nın gelişi, ümitli
bir bekleyişe sebep oldu. Seçim konuşmalarında Ermeni ve Rum lobilerinin Türkiye aleyhtarı
isteklerine uygun sözler sarf eden Obama’nın
icraatı merakla beklenmektedir.
Diğer taraftan İslâm Konferansı Teşkilâtı (İKT)
Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, ABD’nin
yeni başkanı Barack Hüseyin Obama’nın yemin
ederek görevine başladığı 20 Ocak tarihinde
New York Times ve International Herald Tribune
gazetelerinde “Yeni Bir İşbirliğine Davet” başlığıyla yayımlanan açık mektubunda, Obama’ya
seslendi. İhsanoğlu, Obama’yı kutladı ve başkanlık döneminde İslâm dünyasının kendisinden beklediklerini dile getirdi.
Obama, ABD’nin 44. Başkanı sıfatıyla ilk telefonu Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’a
açtı ve barış çabası sözü verdi. ●
Bizim Ahıska
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