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ABD’DE AHISKA TÜRKLERİ’NİN  
KURUCU KONGRESİ YAPILDI

ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin Kurucu Kong-
resi Chicago’da Ahıska Türkleri Kültür Merkezi’nde 
6 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Kongrenin açılış 
konuşmasını Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Ke-
nan İpek yaptı. 

Baskonsolos İpek, yaptığı konuşmada “Ahıskalı 
Türklerle beraber olmaktan çok mutluyum. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, geçtiğimiz yıl 
sizlerle görüşmüştü ve ben de Sayın Gül’ün  söyle-
diklerine aynen katılıyorum. Devletimiz ve konsolos-
luğumuz, sizleri Türkiye Türklerinden farklı görme-
mektedir. ABD demokrasinin yerleştiği 
bir ülke olarak Türkiye’nin yakın dostu 
ve müttefikidir. Burada siz birlik ve be-
raberliğinizi ön plâna çıkararak sesinizi 
duyurabilirsiniz. Sizleri ABD kanunları-
na ve kurallarına uyarak ABD’nin siyasî 
hayatı içinde görmek isteriz. Çocukla-
rınızı mutlaka okutun, onları kolejlere 
ve üniversitelere gönderin. Zaten ABD 
hükûmeti, onların okuması için her tür-
lü katkıyı sağlıyor. Ahıskalı Türkleri uzun 
yıllardan beri takip ediyorum. Türk grup-
ları içinde çok çalışkan, her gittiği yere 
barış ve dostluk götüren toplum olarak 
tanıyorum. Bu toplantıyı tertip edenleri 
kutluyor ve toplantınızın başarılı olmasını 
diliyorum.” dedi. 

Kongreye katılamayan Bizim Ahıska Dergi-
si Editörü Yunus Zeyrek, AB Kafkasya Temsilcisi 
Tom Trier, hukukçu Steve Swerdlow, Bakü Ahıska 
Türkleri Temsilcisi Chingiz Neyman-Zade, Mosko-
va Vatan Cemiyeti Temsilcisi Fuad Pepinov, Rusya 
İnsan Hakları Savunucusu Vadim Karastelev, eski 
gazeteci Muhammet İzzetoğlu, Eldar Inasaritze ve 
Ilmira Sazayeva’nın kongreye gönderdikleri mesajlar 
okundu. 

Kongreyi Kentucky Temsilcisi Hamza Seferov 
açtı. İlk olarak 1989 Fergana Faciasi’nda hayatlarını 
kaybeden şehitlerin 20. yıl hatırasına Kur’an-ı Kerim 
okundu. Fergana olaylarını yaşayan bazı Ahıskalılar, 
yaşadıklarını anlattılar.

 Eyaletlerden gelen temsilcilerin görüş ve düşün-
celeri alındı ve teklifler değerlendirildi. Dinleyicilerin 
fikirleri not alınarak çözüm yolları üzerinde fikir alış-
verişinde bulunuldu.

Hamza Seferov son bir yılda olan gelişmeleri 
anlatması için sözü Ahiska (Meskhetian) Turks of 
America (Amerika Ahıska Türkleri) Başkanı Server 
Tedorov’a verdi. Tedorov şunları söyledi: “Prob-
lemlerimizin çözümünün en önemli şartı birlik ve 
beraberlik içinde olmaktır. Maalesef toplumumuz 
içinde ayrılıkçı insanlar çıkmaktadır. Bizim düşünce-
miz birdir, halkımız birdir, problem birdir, çözümü de 
bir olmalıdır. Uzun dönemde gençlerimizin eğitimine 
önem vermeliyiz. Onları üniversitelere göndermeliyiz. 

Haberler... Haberler... Haberler...
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Bir başka konu ise ABD’ye entegre olurken çocuk-
larımızın Türk kültürünü, adetlerini, geleneklerini ve 
Türk dilini unutturmamaktır. Bazı internet sitelerinde 
Ahıska Türklerine yakışmayan yayınlar görüyorum. 
Bunlar bizim halkımıza yapılan saygısızlıktır. Bu in-
sanların Ahıskalıları temsil etmeye hakkıyoktur. 18 
Şubat 2009 tarihinde çıkarılan kanunla Türkiye’de 
yasayan 60.000 Ahiskalıya vatandaşlık hakkı sağ-
lanmıştır. Bundan dolayı Türkiye’mize teşekkür ede-
rim.” 

Kongre görüşmelerinde 17 Şubat 2008 Ken-
tucky Konferansı’nda kabul edilen karara göre 
ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri tek yönetim altın-
da, tek tüzük, tek ad altında, birlik halinde hareket 
etmek için Vatan Ak ve Hak Cemiyeti kuruldu.

11 Temmuz 2007 tarihinde Gürcistan’ın çıkardı-
ğı vatana dönüş kanununun 1 Temmuz 2009 tari-
hinde biteceği hatırlatıldı. Bu kanunun uluslararası 
standartlara uygun olmadığının üzerinde duruldu.

Kongrenin sonunda, 65 yıldan beri suçsuz ola-
rak üç kere sürülmüş ve  kanunlaştırılmış soykırıma 
maruz kalan Ahıska Türklerinin tam olarak aklan-
ması ve haklarının kendilerine verilmesi gerekliliği 
ve yetkili kurumlara bu durumun iletilmesine karar 
verildi. Ahıska Türklerinin yaşadıkları bu sürgün ha-
yatının bitmesi için gerçek  kanunun çıkması gerek-
tiği söylendi. Bunun ancak bütün dünyadaki Ahıska 
Türklerinin bir yönetim çatısı altında toplanmasıyla 
mümkün olacağı belirtildi. Vicdanlı bütün Ahıska 
Türklerine birleşme çağrısı yapıldı. 

Yapılan oylamada, Vatan Ak ve Hak Cemiyeti 
başkanlığına Server Tedorov seçildi.

Hamza Seferov, kongreye katılanlara teşekkür 
ederek kongreyi kapattı.

Ekrem Çavuş-ABD

AHISKA TÜRKLERİ DERNEĞİ 
AHISKA’DA ŞUBE AÇTI

Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) girişimi 
ve desteği ile Gürcistan’da, dernek açıldı ve faaliye-
te başladı. Gürcistan Ahıska Türkleri Derneği (Vatan 
Cemiyeti) tarafından, bölgede yaşayan Ahıskalılara 
öncelikle hukuk, sağlık gibi alanlarda destek verme-
yi amaçlayan yeni dernek şubesi, Ahıska’da törenle 
açıldı.

21 Haziran 2009 günü Ahıska’da düzenlenen 
açılış törenine TC-Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Hü-
seyin Özdemir, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı (TİKA) Tiflis Program Koordinatörü Selim 
Kuş, Kazakistan Ahıska Türkleri Derneği ve DATÜB 
Başkanı Ziyatdin Kasanov, Gürcistan Ahıska Türkle-
ri Derneği (Vatan Cemiyeti) Başkanı İsmail Molid-
ze, Rusya Vatan Cemiyeti Başkanı Taştan Aslanov, 
Azerbaycan’dan DATÜB kurucu üyesi Namık Mura-
dov ile DATÜB Ankara Genel Sekreteri Ayfer Aksu 
katıldı.

Derneğin açılışına, sürgün hayatına son vererek 
Ahıska’ya gelip yerleşmiş olan Ahıskalılar da katıl-
dılar.

Ahıska bölgesi Belediye Başkanı  Vasil Beridze 
ile Vali Laşa Cikagovia’nın da katıldığı  açılışta konu-
şan DATÜB Başkanı Kasanov, asıl amaçlarının birlik 
ve beraberlik içinde çalışmak olduğunu belirterek, 
“Haksız şekilde sürüldük, haklı olarak bu topraklara 
dönmek istiyoruz.” dedi.

Kasanov, Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin dönü-
şü için çıkardığı yasanın süresinin Temmuz ayında 
dolacağını ancak sürenin uzatılması için çalışmalar 
yürüttüklerini kaydetti. Önümüzdeki günlerde Avru-
pa Konseyi’ne, aralarında Türk milletvekillerinin de 
olacağı bir heyetle giderek, bu konuda başvuruda 
bulunacaklarını anlatan Kasanov, asıl amaçlarının, 
Ahıska Türklerinin vatanlarına, kendi istedikleri za-
manda dönebilmelerini sağlayacak yasal düzenle-
melerin yapılması olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin desteğinin kendileri için çok önemli 
olduğunu belirten Kasanov, Türkiye’nin verdiği des-
tek ve Gürcistan’la iyi ilişkileri olmasa, haklarını sa-
vunacak bir zemin olmayacağını belirtti.
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Derneğin açılışına katılan Tiflis Büyükelçiliği Müs-
teşarı  Hüseyin Özdemir, Ahıska Türklerinin 1944 
yılında bu topraklardan sürüldükten sonra geri dön-
meleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 
Özdemir, bu amaç için birlikte çalışılması gerekti-
ğini, Gürcistan’da Ahıska Türklerini temsil edecek 
bir derneğin olmasının ve merkezi Tiflis’te bulunan 
derneğin, bu bölgede de bir şubesinin açılmasının 
güzel bir gelişme olduğunu bildirdi.

Dernek şubesinde, bir hukuk danışmanı ve bir 
doktorun da görev alacağı ve halka ücretsiz hizmet 
verecekleri ifade edildi.

GÜRCİSTAN AHISKA TÜRKLERİ 
VATAN CEMİYETİ’NİN FAALİYETİ

Tiflis’te faaliyet gösteren 
Ahıska Türkleri Vatan Cemi-
yeti Başkanı İsmail Molidze 
(Mollaoğlu), cemiyet olarak 
son zamanlarda yapmış ol-
dukları faaliyeti dergimize 
değerlendirdi. Konuyla ilgili 
olarak Molidze’nin açıklama-
sı şöyledir:

Gürcistan Parlamentosu, 
Ahıska Türklerinin vatana 

dönüş müracaatlarının temmuzda sona ermesinden 
sonra üç aylık bir uzatmayla ilgili bir çalışma yaptı. 
Biz bu uzatmanın altı ay olması için gerekli temaslar-
da bulunduk. Gürcistan’da Avrupa Konseyi temsilcisi 
Boris Volski ile birlikte çalıştık. Bu arada Parlamento 
nezdinde girişimde bulunduk. Parlamento Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Irakli Mineişvili ve Parlamento 
Gurup Başkanı Petre Ciskarişvili ile de görüştük. Bu 
temaslardan sonra müracaat süresinin uzatılması üç 
aydan altı aya çıkarıldı. Gürcü yetkililer, bu uzatmanın 
son uzatma olduğunu özellikle belirttiler. 

Bu temaslarımızda sadece uzatma konusu değil, 
Ahıskalıların diğer meselelerini de gündeme getirdik. 
Meselâ gümrük konusu. Bir Ahıskalı buraya göç et-
tiğinde sınırda yani gümrükte vergi ödememesi için 
gümrük kanununda değişiklik yapılacağına dair söz 
verdiler. Bu arada Gürcistan’da yaşayan Ahıska Türkle-
ri için çifte vatandaşlık verilmesi hususunu da konuş-
tuk. Bu konuda da söz verdiler ve hemen çalışmalar 
başladı. Sadece Ahıska bölgesinden 27 kişi, Tiflis’ten 
5 kişi olmak üzere 33 kişinin evrakını Gürcistan Ada-
let Bakanlığı kabul etti. Bunlar son iki aylık çabamı-
zın sonucudur. Bunlar kolay olmuyor. Zira Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Hükûmetine 
bir mektup göndererek Azerbaycan vatandaşlarına 

Gürcistan vatandaşlığı verilmemesini istedi. Ahıska’ya 
gelenlerin yüzde sekseni Azerbaycan vatandaşıdır. Bu 
siyaseti anlamak zor…

4 Ağustosta Ardahan Valisi Selim Cebiroğlu ve 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy’la görüştük. ‘Gürcis-
tan ve Türkiye arasında biz Ahıska Türkleri büyük bir 
dostluk köprüsü rolünü oynayabiliriz. Bunun için ortak 
çalışmalar yapmamız gerekir.’ dedik. Her iki tarafın 
da desteğini aldık. Bu yolda çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Şu anda Gürcistan’da 1500 kadar Ahıska Türkü 
yaşamaktadır. Bunlardan 160 kişiden meydana gelen 
47 aile Ahıska bölgesinde yaşamaktadır. Son zaman-
larda birçok insan gelip ata yurdunu dolaşmaktadır. 
Maalesef bunlardan ev satın alan çok az. Bunun en 
önemli sebebi halkımızın öteden beri bildiği bazı der-
nek başkanlarıdır. Bunların bol vaadleri, insanları bek-
lemeye sevk ediyor.

Vatana dönüş için müracaat sayısı 2300 civarın-
dadır. Bu müracaatlar 2010 yılı başlangıcından itiba-
ren değerlendirilmeye başlanacaktır. 

Bizim bu ayin sonunda Gürcistan’daki Avrupa Kon-
seyi Azınlıklar Merkezi Temsilcisi Tom Trier’le birlikte 
Kazakistan ve Kırgızistan’da ortak çalışma programı-
mız var. Bu programla müracaatın ne kadar önemli ol-
duğunu anlatamaya çalışacağız. Bizden hemen sonra 
uzmanlar oralardaki dernek temsilcilerine müracaat 
formlarının doldurulması ve evrakın tamamlanması 
konusunda açıklamalar yapacaklar. 

İsmail Molidze Andali
Gürcistan Ahıska Türkleri ‘Vatan’ Cemiyeti Başkanı 

Gürcistan Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti
Merkez ofisi : Galaktiyon 20-TİFLİS 
Tel : (995 32) 93 12 31, (995 93) 27 60 32
Ahıska Şubesi :  Kechovis 7-AHISKA
Tel : (995 93) 27 60 32, (995  94 35 57).

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH 
GÜL’ÜN KIRGIZİSTAN ZİYARETİ
 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül, 26-28 Mayısta kalabalık işadamı ve gazete-
ci heyetiyle Kırgızistan’a resmî bir ziyaret gerçek-
leştirdi. Sekiz yıl aradan sonra Türkiye’den kardeş 
ülke Kırgızistan’a Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa 
gerçekleştirdiği bu ziyaret, hiç kuşkusuz iki ülke 
ilişkilerinin çok büyük önem taşıması yanında, 
Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Türkleri için de büyük 
bir moral kaynağı olmuştur.
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İki gün süren ziyaret çerçevesinde birçok yatı-
rımcı ve işadamlarıyla görüşen Gül, Ahıska Türk-
lerini de unutmadı. 27 Mayıs Çarşamba günü TC 
Büyükelçiliği’nde Ahıska Türkleri Dernek başkanla-
rıyla görüşen Gül, olumlu mesajlar verdi. Büyükelçi-
likteki toplantıya Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği 
Başkanı Mürefeddin Sakıboğlu, derneğin Celalabat 
Şube Başkanı Süleyman Sariyev ve Oş Şube Baş-
kanı Kemal Karayev olmak üzere üç kişilik heyet ka-
tıldı. Toplantı sadece Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri 
için değil bütün dünyadaki Ahıska Türklerinin gele-
ceği için atılan büyük bir adım oldu denilebilir.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Gül’ün yanı sıra Devlet 
Bakanı Faruk Çelik, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün, TİKA Başkanı Musa Kulaklıkaya, TC Büyükel-
çisi Serpil Alpman ve Türkiye’den gelen milletvekilleri 
katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, toplantıdaki konuşması-
na Ahıska Türklerine verdiği şu önemli mesajla baş-
ladı: “Dünyadaki en vatansever halk, Ahıska Türkle-
ridir.” dedi. Bunun üzerine Devlet Bakanı Faruk Çe-
lik: “Sayın Cumhurbaşkanım, ben de Ahıskalıyım ve 
bundan gurur duyuyorum!” diyerek duygularını dile 
getirdi. Kırgızistan Ahıska Türkleri dernek başkanları 
tarafından Cumhurbaşkanına yazılı biçimde çözüm 
gerektiren yedi konu sunuldu. Gül, bu konuların tek 
tek incelenerek yardım ve destek verileceğini belirtti. 
Ahıska Türklerinin birleşmesini ve beraberlik içinde 
yaşamasını çok istediğini söyleyen Gül, “ABD’deki 
Ahıska Türkleriyle bağlarınızı daha da arttırın ve bir-
birinize destek çıkın. Ben ABD’deki Ahıska Türkleri 
soydaşlarımıza çok önem veriyor ve sorunlarıyla da 
yakından ilgileniyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Kırgızistan Ahıs-
ka Türkleri Dernek Başkanları tarafından sunulan 
yedi konu şöyledir:

1. TBMM’nin 18 Şubat 2009’da kabul ettiği 
5838 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun” 19. Maddesi 2/7/1992 tarihli 
ve 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabu-

lü ve İskânına Dair Kanuna, yeni geçici madde ek-
lenmiştir. Söz konusu kanunada öngörülen başvuru 
süresinin uzatılması,

2.  İkamet belgesi alan Ahıska Türklerinin çalış-
ma izni alabilmesi için kolaylık sağlanması,

3. Ahıska Türkü olan işadamlarına ve halkına, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri kanalıyla ika-
met izni alabilmeleri veya ikamet izni olanlara va-
tandaşlık başvurusu için şartların oluşturulması,

4. Halen Ahıska Türkleri için 20+5 öğrenciyle 
sınırlı olan Türkiye’de yüksek öğretim, yüksek lisans 
ve doktora kontenjanını artırılması,

5. Türkiye Cumhuriyeti’nin dost ve kardeş Türk 
Cumhuriyetlerine sağladığı Türkiyedeki askerî okul-
larla polis okulları ve akademilerinde Ahıska Türkü 
öğrenciler için de kontenjan açılması,

6. Gürcistan Parlementosu’nun Ahıska Türkleri-
ne yönelik kabul ettiği “Geri Dönüş Yasası”na rağ-
men, Ahıska Türkleri geri dönecekleri Gürcistan’da 
nelerle karşılaşacakları konusunda duydukları en-
dişeler yüzünden başvurular arzu edilen miktarda 
olmamaktadır. Halkımızın bu tereddütlerini gider-
mek, geri dönüş için daha fazla başvuru yapılması-
na imkân sağlamak için karşılaşılan hukukî ve diğer 
sorunların takibi ve çözümü amacıyla kuracağımız 
bilgi ve destek ofisi için hükümet tarafından destek 
sağlanması,

7. Merkezi Ankara’da olmak üzere Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) adıyla uluslararası bir yapı-
lanma başlatılmıştır. Kurucularının tüzel ve gerçek 
kişilerin oluşturduğu DATÜB ile sorunlar daha pro-
fesyonel bir şekilde çözülürken, uluslararası are-
nada da sorunları dile getirerek bunların çözüme 
kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bu istikamet-
teki çalışmalarımızın hız kazanması ise DATÜB’ün 
en kısa zamanda Bakanlar Kurulunca onaylanarak 
tüzel kişiliğe kavuşması ile mümkün olacaktır. Bu 
konuda da hükümetin desteği sağlanması gerek-
mektedir.

Nilüfer Devrişova-Bişkek

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM
Türk milletinin tarihî beşiği olan Doğu Türkistan’da 

yüzlerce ölüme sahne olan hadiseler cereyan etti. 
5 Temmuz’da Doğu Türkistan’ın başşehri Urumçi’de 
gösteri yapan Uygur Türkleri, Çin hükûmet kuvvetle-
rinin vahşetine maruz kaldılar. Buna paralel olarak 
nefret duyguları ateşlenen göçmen Çinliler de yerli 
Uygurlara saldırdılar.

Türk TV’lerinde açıklamalar yapan Dünya Uygur 
Kurultayı Başkanı Rabia Kadir, Çin zulmünün 60 
seneden beri devam ettiğini belirtti ve şunları ilâve 
etti: “Halkımız, siyasî ve ekonomik baskı altında  
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yaşamaktadır. Çin’in iç bölgelerinden Doğu 
Türkistan’a milyonlarca Çinli yerleştirildi. Doğu 
Türkistan’daki genç kadın ve kızlar, Çin’in içlerine 
taşınmaya başlandı. Doğum kontrol uygulamasıyla 
7-8 aylık bebekler bile anne karnından alındı. Vah-
şi bir politika yürütülmektedir. İşte bu siyaset, Uy-
gurların sabrını taşırmış ve tabii olarak gösteri yap-
mışlardır. Yakın zamanda, Doğu Türkistan’ın tarihî 
şehri Kaşgar, yeniden imar bahanesiyle bozulmuş 
ve tahrip edilmiştir. Uygur medeniyetini yok etmeye 
çalışıyorlar.” dedi.

Basında yer alan haberlere göre Çin Komünist 
Partisi, ‘sorumluları idam edeceğiz’ diye açıklama 
yaptı. Ardından da olayların sorumlusu olarak 1434 
Türk’ü tutukladı. 

Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkan Yardımcısı Ebubekir Türksoy, Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi’nde yaşanan olayların sebebi olarak 
gösterilen Uygur Türklerinin yargılanmadan idam 
edileceğini iddia etti. Türksoy, “Çin, Urumçi’ye 20 
bin asker yığdı ve bütün köşe başlarını tuttular. Bu-
rada uygulanan politikayla dışarıdan Çin göçmeni 
getirilerek nüfusun yüzde 80’ini Çinli, yüzde 20’sini 
de Türk durumuna getirdiler. Doğu Türkistanda Uy-
gurlar, milyonlarca Han Çinlisine karşı mücadele 
vermektedir. Askerler de Çinlilere değil, Uygurlara 
yönelik tedbir almaktadır. Biz bu gelişmelerden en-
dişe ediyoruz. Hür Dünya, Doğu Türkistan’daki bu 
feryadı duymalıdır. Bu olaylar 60 yıldan beri yaşa-
nan gerilimin sonucunda çıkmıştır. Kendi vatanında 
azınlık durumuna düşürülen bir millet var. Bu olay-
lar yatıştırılacaktır, ancak bir daha bu tür olayların 
yaşanmaması için hür dünyanın sorunlara çözüm 
bulması gerekiyor.”.” diye konuştu.

Doğu Türkistan’da meydana gelen son olaylar, 
bölgeden 3 bin kilometre ötede bir oyuncak fabrika-

 

 

sında Uygur kızlarının cinsel tacize uğramasıyla baş-
ladı. Uygur bölgesinin en büyük meselesi zorunlu 
işçiliktir. Bir Uygur annesi, bu konuyu şöyle dile ge-
tiriyor: “Şu anda Sincan’da en büyük sorun 16-22 
yaşlarındaki genç Uygur kızlarının iç bölgelere göçe 
zorlanmasıdır. Bu kızlar, fabrikalarda iş öğreteceğiz 
bahanesiyle Çin’in değişik yerlerine gönderiliyorlar. 
Asıl hedef Uygurları yok etmek. Milyonlarca Çinli de 
buraya göç ettirildi. Kızların ailelerine baskı yapılı-
yor. İç bölgelere gönderdikleri kızları kötü yerlere, 
genelevlere satıyorlar. Ahlâksız bir sürgünle karşı 
karşıyayız.”

Doğu Türkistan kaynaklarından edinilen bilgile-
re göre bölgede Çin zulmü hayatın her safhasında 
devam etmektedir. Bu bölgede TRT yayınları bloke 
edilmiştir. Türkiye’ye tatile gitmek isteyenlere kolay 
kolay izin verilmiyor. Pasaport alabilmek için rüşvet 
vermek gerekiyor. Türkiye’ye gitmek Hacca gitmek 
kadar zordur. Din hürriyeti de sınırlıdır. Meselâ cami-
ye gidenin maaşı kesiliyor. Siyasî suç isnat edilenler 
işkenceyle öldürüyor, “Kalp krizinden öldü” denilerek 
cesetleri bile verilmiyor. Uygur okulları yavaş yavaş 
kaldırılıyor. Uygur öğretmenler işsiz kalıyor. ‘Çince’yi 
iyi konuşamıyorsunuz’ deyip onları okullardan atıyor, 
yerlerine Çinli öğretmenler tayin ediyorlar. Dilimiz, 
dinimiz ve bütünüyle kültürümüz tehdit altındadır.”
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Nüfusu 3 milyon civarında olan Doğu Türkistan’da 
nüfusun yüzde 75’i Çinli, yüzde 12’si Uygur deniyor. 
Uygur kaynakları ise, “Çin, bizim gerçek sayımızı 
saklıyor. Yüzde 12 değil, yüzde 30’uz ve başkent 
Urumçi’deki sayımız 900 binin üstünde. Ülke gene-
linde de resmî kayıtların belirttiği gibi 8 milyon değil, 
rahat 25-30 milyonuz. Çin özellikle sayımızı düşük 
gösteriyor.” demektedir. (Basından)

POSOF’UN İNLEYEN SAZI SUSTU
Uzun zamandır akciğer kanserinden muzdarip olan 

Posofluların Selet Usta namıyla andıkları saz ustası 
Selahattin Çiftçi, 14 Ağustos 2009 günü Bursa’da 
hayata veda etti. Selahattin Çiftçi, 1945’te Posof’un 
Varzına/Demirdöven köyünde dünyaya gelmiş olup iki 
gözü doğuştan âmâydı. Ünlü Âşık Müdamî’nin köy-
lüsüydü. Selet Usta, Müdamî ve Zülâlî’nin deyişlerini 
ustalıkla çalar ve çok içli söylerdi. Onun en önemli 
özelliği bölgeye has âşık havalarını iyi bilmesi ve us-
talıkla icra etmesiydi. Yunus Zeyrek’in 2004 yılında 
basılan Posof’un Çizgileri adlı kitabında Selahattin 
Çiftçi’nin fotoğrafı ve biyografisi yer almaktadır. Selet 
Ustaya Allah’dan rahmet, yakınlarına ve hemşehrileri-
mize başsağlığı dileriz

Bizim Ahıska

Prof. 
Dr.

İlyas 
Doğan, 

Sivil 
Toplum 
Anlayışı 

ve 
Siyasal 

Sistemler, 
Ankara, 

2009

 Dergimiz Yayın Kurulu Üyesi arkadaşımız 
Prof. Dr. İlyas Doğan’ın yeni kitabı, Barış Platin 
Kitabevi tarafından okuyucuya sunuldu.

 Kitabın birinci baskısı, 2002 yılında, 
Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce Geleneğinde 
Sivil Toplum adıyla Alfa Yayınevi tarafından 
basılmıştı. 

 Konusunda önemli bir boşluğu dolduran ki-
tap yedi bölümden meydana gelmektedir. Her 
biri birçok alt bölüm hâlinde kaleme alınmış 
olan ana bölüm başlıkları şunlardır:

I. Toplumsal yapı ve siyasal sistem arasındaki 
ilişki,

II. Batı Avrupa’da liberal devlet modelinin 
doğuşunu hazırlayan tarihî ve sosyal dina-
mikler,

III. Devlet-sivil toplum ayrımının Batı Avrupa’daki 
düşünsel evrimi,

IV. Devleti sivil topluma egemen kılma: Hegel,
V. Karl Marks’ın düşüncesinde sivil toplum ile 

siyasal sistem ilişkisi,
VI. Sosyalist siyasal sistem kuramına farklı bir 

bakış açısı : Antonio Gramsci,
VII. Liberal siyasal sistemde sivil toplumun 

anlamı ve Türkiye’deki yansımaları.
 404 sayfadan meydana gelen kitabın 

başında birinci ve ikinci baskıya önsöz’ler, 
sonunda da geniş bir kaynakça yer 
almaktadır.

 Düşünce alanında ciddî bir eser olduğuna 
inandığımız kitabı hazırlayan arkadaşımız 
Prof. Doğan’ı tebrik eder, velûd kaleminden 
yeni eserler bekleriz.

Kitabın isteme adresi
Barış Platin Kitabevi, 

Zafer Çarşısı, Nu. 10-11
Yenişehir-Ankara
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