
52 Bizim Ahıska

AHISKA TÜRKLERİNİN 
SÜRGÜNÜNÜN 65. YILDÖNÜMÜ

14-15 Kasım 1944, Ahıska Türklerinin vatanın-
dan koparılarak Orta Asya ülkelerine sürgün edil-
dikleri günün tarihidir. Bu tarih, hiç kuşkusuz her 
Ahıskalı için acı bir olayın simgesidir.

Ahıska Türklerinin yaşadığı bu insanlık dramı-
nın üstünden tam 65 sene geçti. Herkesin aklında 
derin izler bırakan bu olay, 65. yıldönümünde de 
anıldı. Ahıska Türklerinin yaşadığı ülkelerde toplan-
tılar düzenlendi ve sürgünde hayatını kaybedenlerin 
ruhlarına Kur’an-ı Kerim okundu. Böyle bir toplantı 
da Kırgızistan’da yapıldı.

1944 sürgününün 65, 1989 Fergana olaylarının 
20, ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin kuru-
luşunun 20. Yıldönümleri münasebetiyle 14 Kasım 
2009 günü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite-
sinde bir program düzenlendi. Ahıska Türklerinin 
65. Yıldönümü Konferansı adlı programa T.C. Kırgı-
zistan Büyükelçisi Nejat Akçal ve Kırgızistan Halklar 
Asamblesi Başkanı Canıl Tümenbayeva’nın yanı sıra 
birçok üst düzey yetkili, işadamları, öğretim görevli-
leri, Dernek Şube Başkanları, köy büyükleri ve Ahıs-
ka Türkleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek 
Başkanı Mürefeddin Sakimov, 65 yıl önce Ahıska 
Türklerinin yaşadığı acı sürgün olayını hatırlatarak, 
Ahıskalıların vatana dönme konusunda sonuna ka-
dar mücadele edeceklerini söyledi. Resmî davet-
lilerden açılış konuşmasını yapan T.C. Kırgızistan 
Büyükelçisi Nejat Akçal, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Ahıska Türklerinin kökünün bir, tarihinin bir, dilinin 
bir, ıstırabının ve sevincinin de bir olduğunu söyledi. 

Büyükelçi konuşmasında: “Devletimiz, soydaşları-
mızın sorunlarına geri dönmek isteyen istemeyen 
ayrımı yapmadan en ziyade ilgiyi göstermektedir. 
Geri dönen dönmeyen, Türkiye’ye gelmek isteyen 
veya kardeş ve dost ülkelerde hayatını devam ettir-
me arzusunda olan bütün soydaşlarımıza ülkemizin 
desteği tam olacaktır.” dedi. 

Daha sonra Kırgızistan Halklar Asamblesi Baş-
kanı Canil Tümenbayeva, KTMÜ Rektör Vekili Dur-
sun Ali Çınar, Orta Asya Gençlik Vakfı Genel Başkanı 
İlhami Demirci ve KTMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı 
Yardımcısı Ahmet Sağlam birer konuşma yaptılar. 
Bu konuşmaların ardından konferans, oturumlarla 
devam etti. 

Birinci oturumda: Uluslararası Atatürk Alatoo 
Üniversitesi (UAAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mar-
yam Edilova’nın, Kırgızistan’ın Etnik Azınlıklara Yö-
nelik Milli Politikası, Ahıskalı Araştımacı İbrahim 
Bayraktarov’un, Ahıska Bölgesinin Tarihi Oluşumu, 
Oş Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Ahıskalı Raşad Şamilov’un,  Ahıska Türk-
lerinin Sürgünü ve Halen Yaşadıkları Ülkeler konulu 
sunumları yapıldı. 

Kısa bir çay molasından sonra ikinci oturum baş-
ladı. Kırgızistan Polis Akademisi Öğretim Görevlisi 
Emil Gamidov: Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri, UAAÜ 
Öğretim Görevlisi Mavluda Guseynova: Ahıska Türk 
Gençliği-Eğitim, Spor, Kültür, TÖMER Öğretim Görev-
lisi Hasan Yıldız: 1944 Sürgün Olayının Edebiyattaki 
Yeri ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Dernek Başkanı Mü-
refeddin Sakimov: Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği 
20.Yılında adlı konuşmalar yaptılar. 

Oturumlardan konferans, Atatürk Vakfı Genel 
Müdürü Prof. Dr. Müdür Osmanov’un Kırgızistan 
Ahıska Türkleri  Derneğine teşekkür belgesi ve al-
tın madalya vermesi ve sonuç bildirisinin kabulüyle 
sona erdi.

Kırgızistan’da, Sürgün anma faaliyetleri 15 
Kasım’da da devam etti. Ahıskalı bir işadamına ait 
restoranında, sürgünü yaşamış Ahıskalılara yemek 
verildi. Yaşlılar için hazırlanan Sürgün Anma Prog-
ramına T.C. Din İşleri Müşaviri de katıldı. Progra-
mın ilk bölümünde sürgünde hayatını kaybedenlerin 
ruhlarına Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. 
Programın ikinci bölümünde yaşlı ninelerimizin ve 
dedelerimizin türküler söylemsi, çok ilgi çekiciydi. 
Ahıska Halk Oyunları Grubu Karabağ ve Kafkas 
oyunlarıyla davetlileri coşturdular. Ahıskalıların ha-
laylarıyla program sona erdi.

Nilüfer Devrişova

Haberler... Haberler... Haberler...
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MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU 
AKPM BAŞKANI

Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, 24 
Ocakta AK Parlamenterler Meclisi (AKPM)’de ya-
pılan oylama sonucunda bu meclisin başkanlığına 
seçildi. 

Türkiye, 1949 yılından bu yana Avrupa Konseyi 
üyesidir. Avrupa Konseyi tarihinde ilk defa bir Türk 
parlamenter, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
(AKPM) Başkanlık görevine seçildi. Türkiye Delegas-

yonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu, genel kurulda İspanyol parlamenter 
Luis Maria de Puig’in yerine AKPM Başkanlığına ge-
tirildi. Çavuşoğlu, bu görevi iki yıl sürdürecektir. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKPM Başkanlığı’na 
seçilmesinden dolayı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kutla-
yarak, başkanlığın ilk kez bir Türk tarafından üstleni-
lecek olmasını, Türkiye açısından önemli bir başarı 
ve gurur kaynağı olarak gördüğünü belirtti. Çavuşoğ-
lu, Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve TBMM Baş-
kanı Mehmet Ali Şahin tarafından da tebrik edildi. 

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Delegasyonu Baş-
kanı olarak, Ahıska Türklerinin yanında olmuş, prob-
lemlerini ilgili taraflara iletmiş bir siyasetçidir. Ulus-
lar arası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu’nun 
2007 yılında İstanbul’da düzenlediği Ahıska Türkleri 
Vatana Dönüş Konferansı’na büyük destek vermiş, 
konsey’den ilgili parlamenterlerin ve Rusya’dan da 
İnsan Hakları Grubu temsilcisinin bu konferansa ka-
tılmasını sağlamıştı. 

2009 yılı haziranında Starsburg’a giden Ahıska 
heyetine de elden gelen desteği vermiş, heyetin Av-
rupa Konseyi görüşmelerini programlamış ve bizzat 
görüşmelere iştirak etmiştir. Bu görüşmelerle ilgili 
fotoğraflı haberleri, dergimizin 16. sayısında vermiş-
tik.

Sayın Çavuşoğlu’nun bundan sonra da Ahıska 
Türkleri davasının yanında olacağından asla şüphe-
miz yoktur. Hatta halkımızın vatana dönüş süreci 
gibi çok hassas bir dönemeçte daha yararlı hizmet-
lerini bekliyoruz.

Bu vesileyle kendisini gönülden tebrik eder ve 
yeni başarılarla bizi gururlandırmasını dileriz. 

Bizim Ahıska
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KONFERANS
Yunus Zeyrek

Ardahan’ın Kurtuluşu Münasebetiyle 
Tarih ve Kültürümüzün Ardahan Sayfaları konulu bir konferans verecektir.

Konferans Ardahan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir.

Tarih: 23 Şubat 2010
Saat  : 14.00 – ARDAHAN
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DERNEK BAŞKANI SAKİMOV’LA 
KONUŞMA

Bu sene Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin 
açılışının 20.yıl dönümü kutlandı. Derneğimiz aradan 
geçen 20 yıl içerisinde  Kırgızistan’da yaşayan Ahıs-
ka Türklerine gerek vatana dönme konusunda, gerek 
ülke içerisinde yaşanan problemleri çözme konusun-
da ve gerekse halkımıza manevî yönden birçok des-
tek sağladı. Ahıska Türklerinin yaşadıkları acıları biraz 
olsun giderebilmek, halkın birlik ve bütünlüğünü sağ-
lamak için açılan derneğimiz, Kırgızistan devletinin ve 
Türkiye’nin desteğiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Derneğin kuruluşunun 20.yıl dönümü münase-
betiyle Dernek Başkanı Mürefeddin Sakimov’la 
görüşüp, dergimiz için bir röportaj aldım. Derneğin 
kuruluşuyla, faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Mürefeddin 
Sakimov, Kırgızistan’da yaşayan Ahıskalıların dernek 
için büyük önem taşıdığını söyledi.

� Sayın Sakimov,  Derneğimizin açılışıyla 
ilgili bilgi verebilir misiniz? Nasıl ve kimler tara-
fından açıldı?

Burada yaşayan Ahıskalıların bir kısmı, 1944 sür-
gününde gelmişti. 1989’da Özbekistan’da meyda-
na gelen Fergana olaylarından sonra da orada zor 
durumda kalan hemşehrilerimiz Kırgızistan’a geldi-
ler. Şimdi burada yaşayan hemşehrilerimizin çoğu 
Özbekistan’dan gelenlerdir. Onlar buraya göç ederek 
kendilerine yeni bir hayat kurmaya başlamışlardı. 
İşte derneğimiz de 1989’da o dönemde kurularak 
faaliyete başladı. Fergana olayları buralarda yaşa-
yan Ahıskalılara büyük korku vermiştir. Halkımız bu 
tür olayların yeniden yaşanacağı konusunda endişe 
içindeydi. Bu sebeple 1989’da halkımızın birlik ve 
beraberliğini sağlamak için milletvekili Maksut İz-
zetov başkanlığında Kırgızistan’da yaşayan Ahıska 
Türklerinin ilk kongresi gerçekleştirildi. Bu kongre-

de  halkımıza yardım sağlayabilmek için Astürk adı 
altında derneğin kurulacağı kararı alındı. Kongrede 
Astürk dernek başkanı olarak da milletvekili Maksut 
İzzetov seçildi. İzzetov, bu görevi on yıl yürüttü. Kasım 
1999’da dernek başkanı olarak Roza-gülü adındaki 
turistik bir ajansın müdürü Narsinam Camalova se-
çildi. Haziran 2003’te yapılan olağanüstü kongrede 
başkanlık görevine ben seçildim. Kongrede derne-
ğimizin yeni tüzüğü onaylanarak Astürk ismi, Kırgı-
zistan Cumhuriyeti Türk Toplumu Derneği adıyla 
değiştirildi.

�Derneğimizin kuruluşundaki asıl amaç ne-
dir?

Fergana olaylarıyla ikinci bir sürgünü yaşayan hal-
kımızın ihtiyaçları doğrultusunda derneğimiz birçok 
amaç ve görev üzerine kurulmuştur. Bu amaç ve he-
defler şunlardır: Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve 
Türkiye’deki yurttaşlarımızla yardımlaşma, dayanışma 
ve her alanda iş birliği etme, hemşehrilik bağlarımızı 
kuvvetlendirme, başka milletlerle dostluğumuzu ve 
ilişkilerimizi geliştirmek, hayat tarzımızı korumak ve 
maneviyatımızı güçlendirmek için Türk dili, kültürü, 
örf ve adetlerini geliştirmek, Ahıska Türklerinin vatan-
daşlık, sosyal, siyasî, ekonomik ve kültürel haklarını 
korumak, gençlerin eğitimine önem vererek, milli ve 
tarihi değerlerine sahip çıkmasını sağlamak ve der-
neğimizin bütün üyelerine maddî ve manevî yardım 
sağlamak.

�Derneğimiz, 20 yıl içerisinde bu amaçlar 
doğrultusunda ne gibi önemli çalışmalar yaptı?

Derneğimiz, 20 yıl içerisinde Kırgızistan’da ya-
şayan halkımız için maddî ve manevî yönden birçok 
çalışmalar yaptı. Bazı önemli çalışmalar şunlardır: 
1992’de ülkede Susamır depremi yaşandı. Bu şid-
detli deprem sonucunda 17 bin ev zarara uğrayarak 
kullanılmaz hâle gelmiş, binlerce insan yaralanarak 
evsiz barksız, yardıma muhtaç durumda kalmıştı. Bu 
sebeple ilk Başkanımız Maksut İzzetov, yerli halktan 
maddî destek toplayarak, depremde zarar gören hal-
kımıza yardımda bulunmuştur. Yine ilk başkanımızın 
aktif çalışmaları sonucu T.C. Büyükelçiliği, gençle-
rimize Türkiye’de eğitim almaları için 10 kontenjan 
vermiştir. Daha sonra kontenjan sayısı 20’ye çıkar-
tılmış ve yüksek lisans ve doktora için de ek 5 kon-
tenjan verilmiştir. İkinci başkanımız Narsinam Hanım 
yaptığı birçok çalışmalarının yanında, T.C. Büyükelçi-
liğinin verdiği 125 tonluk buğday yardımı alarak, “Ge-
lecek Umut” adlı ilk projesini hayata geçirmiştir. Aynı 
anda turistik ajansın müdürlüğünü yapan Narsinam 
Camalova halkımıza tarihî vatanı Türkiye’ye gidenlere 
birçok yardımlarda bulunmuştur. Daha sonra Cela-
labat, Oş ve Talas şehirlerinde şubelerimiz açılmıştır. 
Böylece Ahıskalıların problemleriyle daha da yakın-
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dan ilgilenilmeye başlanmıştır. Deneğimizin yardımıy-
la millî ve dinî bayramlar halkımızla birlikte kutlan-
maya başlamıştır. Aynı zamanda bizleri her tür prog-
ramlarda temsil eden Ahıska adlı folklor grubumuz 
kurulmuştur. Derneğimiz, bize ziyaretlerde bulunan 
ülke yöneticileriyle, eğitim adamlarıyla ve Türkiye’den 
gelen milletvekilleriyle görüşmeler yapmaktadır. Köy-
lerimize devamlı ziyaretlerde bulunarak, halkımızın 
sosyal meseleleriyle yakından ilgileniyoruz. Son ola-
rak 2006’da göreve başlayan Kadınlar Kolumuzla ve 
kısa süre önce faaliyete başlayan Gençler Kolumuzla 
birçok önemli çalışmalar yapmaktayız.

�Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri kim-
lerdir, bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Derneğimizin şu anda 15 tane Yönetim Kurulu 
üyesi vardır. Bunlar: Derneğimizin  Sorumlu Sekrete-
ri Leyla Şahbazova, Muhasebeci Alime Mahmutova, 
Celalabat Şube Başkanı Süleyman Sariyev, Oş Şube 
Başkanı Kemal Karayev, Alas Şube Başkanı Arif Ka-
sımoğlu, Kadınlar Kolu Başkanı Zülfire Mahmudova, 
Spor Komitesi Başkanı İsa Mambetov ve diğer köy 
büyükleridir.

�Yönetim kurulu üyeleri ve gençlerle şu an 
ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?

Bazı önemli çalışmaların yanında yönetim kurulu 
üyelerimizle ve gençlerle Sürgünün 65.yıl Dönümü 
adlı konferans düzenledik. Sürgünün yıl dönümü mü-
nasebetiyle yaşlı ninelerimize ve dedelerimize yemek 

verdik; gençlerimizi bir araya toplayarak Gençler Ge-
cesi düzenledik. Bunun yanında Engelliler Haftası 
sebebiyle engelli Ahıskalılara ve yeni yıl için durumu 
müsait olmayan ailelerin çocuklarına hediyeler ha-
zırladık Aynı zamanda vatana geri dönme sürecinin 
uzatılması sebebiyle vatana dönmek isteyen Ahıska-
lılarla anket çalışmaları yapmaktayız.

�Kırgızistan Devleti, derneğimize ne gibi yar-
dımlarda bulunuyor?

Burada devlet, derneğimize maddî destekte bulu-
nulmuyor ama manevî yönden Cumhurbaşkanı Kur-
manbek Bakiyev başta olmak üzere devlet yardım 
sağlıyor. Özellikle yeni yönetim bizimle çok iyi ilgile-
niyor. Sorunlarımızın çözülmesinde her zaman yar-
dımda buluyorlar. Mesela 250 ailemizin birkaç sene 
önce vatandaşlığı yoktu. Bu ailelere Kırgız vatandaşlı-
ğının verilmesi konusunda istekte bulunmuştuk, dev-
let, bu isteğimize karşı hemen ertesi gün 250 ailemi-
ze vatandaşlık verdi. Bu bizi çok mutlu etti. Buradan 
Kırgızistan Devletine ve halkına bütün yardımlarından 
dolayı çok teşekkür ediyorum.

�Türkiye’nin desteğini nasıl buluyorsunuz? 
Bu çerçevede Türkiye’den istekleriniz neler?

Türkiye’nin desteğinden özellikle Cumhurbaşkanı-
mızın ve Başbakanımızın ilgisinden çok memnunuz. 
Fakat bizim acilen maddî desteğe ihtiyacımız var. Bu-
radaki bazı Türk firmaları dışında diğer firmalardan 
hiçbir maddî destek yok. Bizden maddî ve manevî 
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desteğini esirgemeyen T.C. Büyükelçiliğine, TİKA’ya, 
Sebat Eğitim Kurumlarına, Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesine ve Avrasya Gençlik Vakfına çok teşek-
kür ederim. Türkiye Devleti, Kırgızistan ile Türkiye 
arasında dostluk köprüsü oluşturmamız için bizden 
burada kalmamızı istiyor. Bu köprünün oluşabilmesi 
için de sağlam bir direk gerekiyor. Burada halkımızın, 
eğitim başta olmak üzere birçok alanda yardıma ih-
tiyacı var. Gençlerimizi okutabilmemiz için bir okulu-
muz bile yok. Ne zaman kendi dilimizi, kültürümüzü 
öğreneceğiz? Bizler 65 yıl boyunca Rusça okuduk. 
Kendi dilimizi öğrenmekten mahrum kaldık. Kore-
lilerin, Uygurların bile okulları var. Gençlerine kendi 
dilini, kültürünü, tarihini öğretiyorlar. Kendi gençleri-
mize Ahıska Türklerinin yaşadığı insanlık dramı ne za-
man anlatılacak… Tarihimiz ne zaman öğretilecek? 
Kırgızistan’da birçok Türk okulları olmasına rağmen 
bunlar hep Türkiye’den buraya çalışmak için gelen 
Türklerin çocukları ve yabancılar için açılmıştır. Maddî 
sıkıntı ve sınavı kazanamama nedeniyle çoğu genci-
miz okuyamıyor. Okullarımızda çalışacak kendi öğret-
menlerimiz var. En azından yılda bir kere Türkiye’ye 
gidip staj yapsınlar, geri dönünce de kendi okulları-
mızda öğretmenlik yaparlar.

�Genel olarak Kırgızistan’da Ahıskalıların 
karşılaştıkları problemler nelerdir?

Ahıska Türklerinin şu anda karşılaştıkları en önem-
li problem eğitimdir. Çoğu genç, eğitimsizlikten erken 
yaşta çalışmaya başlıyor. Bunun yanında Ahıskalıların 
milliyet tanımı sorunları var. Çoğunun pasaportuna 
Türk değil de Azeri ya da başka millet adı yazıyor. 
Bunları değiştirme ve Türk olduklarını ispat etmede 
zorluk çekiliyor.

�Genel olarak Ahıskalılar vatana dönme ko-
nusunda ne düşünüyorlar?

Tabii ki yaşlılar yıllar önce sürgün edildikleri vatana 
geri dönmek istiyorlar. Ama maalesef anket engeliy-
le karşılaşıyorlar. Anketteki sorular insanları zorluyor. 
Hepsine cevap vermek zor geliyor. Meselâ ilk soruda 
eğer Gürcistan vatandaşlığına kabul edilirsen bura-
daki vatandaşlıktan 6 ay içinde vazgeçmek gerektiği 
gibi bazı sorular milleti korkutuyor. Bir de dokümanlar 
çok zor hazırlanıyor. Bu engeller milletimizin özellikle 
de yaşlılarımızın vatana geri dönme ümitlerini zayıf-
latıyor.

�Sayın Başkanımız, bize değerli vaktinizi 
ayırdığınız için ve dernekle ilgili önemli bilgiler 
verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim. Buradan bütün Bizim 
Ahıska dergisi yönetimine teşekkür eder, başarıları-
nın devamını dilerim.

Nilüfer Devrişova

POSOF’TA GARİP VE HÜZÜNLÜ 
BİR BEKLEYİŞ

Azerbaycan’da yaşayan ailenin oğulları Resul 
ve İsrafil, üniversiteyi Tiflis’te okudular. Sonra dede 
yurduna yerleşmeye karar verdiler. Ahıska’da bir de 
ev alarak anne ve babayı da buraya getirdiler.

Vatandaş olmak için Gürcistan makamlarına 
müracaat ettiler. Bu hak nedense sadece İsrafil’e 
verildi. Diğerlerinin müracaatları sebepsiz olarak 
hep geri çevrildi.

Kardeşlerin Gürcistan hayatı 15, anne babanınki 
de 4 sene oldu. Bu hâl böyle devam ederken, ikamet 
süresi dolduğu için çıkış giriş yapması gerekiyordu. 
2010 yılının ilk günü baba Hasanbay Müseddinoğlu 
ile oğul Resul, Posof’a geldiler. Bu geliş, aileyi ikiye 
böldü. Zira baba oğul o gün bu gündür Gürcistan’a 
girememekte, Türkgözü sınır kapısından geri çevr-
ilmektedirler. 

Konu aynı gün Türk makamlarına iletilmiş, gerekli 
girişimler yapılmıştır. Fakat Hariciye makamlarımızın 
bütün girişimleri sonuçsuz kalmıştır. 

Hiçbir suç isnadı olmayan ve tamamen keyfî 
bir uygulamadan kaynaklanan bu tatsız olayın 
mağdurları Posof’un misafiri olarak sonu belirsiz 
bekleyişe devam etmektedirler.

Gürcü yetkililerin son zamanlarda anlaşılmaz 
tutumu, vatana dönüş müracaatı yapmış olan 
Ahıskalılar tarafından ibretle karşılanmaktadır.

İkiye bölünen aile, sınırın iki yakasında hüzünle 
beklemeye devam etmektedir.  Baba oğul Posof’ta; 
anne, bir oğul, iki gelin ve torun Ahıska’da! Şüphesiz 
Ahıska’da bekleyenlerin hâli daha hüzünlü. Zira küçük 
Ümit, her kapı çalındığında babası Resul’le dedesinin 
geldiğini zannederek küçük arabasıyla kapıya yöneliyor!

                                     Halil İbrahim ATAMAN

Bizim Ahıska’nın notu: Konu ilk günden beri 
dergimiz tarafından yakından takip edilmektedir. 
Gelecek sayımızda bu meselenin tahlili yapılacaktır. 
Editör.
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