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Türkiye’deki Çerkes diyaspo-
rasının tanınmış temsilcile-
rinden Fahri Huvaj diyor ki, 

“Sanki Rus-Kafkas savaşındaki 
yenilgimizde, anavatanımız dışın-
da birçok ülke içinde dağınık bir 
biçimde yaşamak zorunda kalışı-
mızda bizim hiç kusurumuz yok! 
Sanki sürülenin, kandırılanın, çe-
kip getirilenin, dağınık yerleştirile-
nin, hiçbir zaman kendisi için hak 
talep etme cesareti göstermeyen-
lerin hiç kabahati yok! Oysa ka-
bahatin, kusurun, eksikliğini bü-
yüğü bizdedir. Şayet yaşadığımız 
ülkelerde bunları kendimize hak 
göremiyorsak, ulusal karakterimi-
zin, dilimizin, kültürümüzün beşi-
ği olan ve gerçek anlamda ulusal-
kültürel varlığımızı koruyup geliş-
tirme hak ve imkânlarına kavuşa-
bileceğimiz, bu hak ve imkânları en iyi biçimde 
kullanabileceğimiz kendi anayurdumuza dönmek 
gibi niyetimiz ve talebimiz var mı? Yoksa o konu-
da da, ‘Yabancılar ülkemizi boşaltsınlar da gidelim’ 
gibi bahanelerin arkasına mı saklanmaya çalışı-
yoruz? Veya birilerinin bize ayrıcalıklı haklar vere-
rek özel davetiye çıkarmalarını mı bekliyoruz? Yani 
hâlâ kabahati, bulunduğumuz ülkelere, başkaları-
na atıp işin içinden sıyrılma kolaycılığını mı tercih 
ediyoruz?”

Yaklaşık 150 yıldan beri vatandan uzak kalan 
Çerkeslerden bir münevverin samimî bulduğum 
bu özeleştirisi, engin Avrasya’ya serpilmiş yurt-
suz Ahıskalıların acı durumuyla ne kadar da örtü-
şüyor, değil mi? Düşünün ki Çerkes diyasporası-
nın bilmem kaç milyon nüfusa sahip olduğu na-
karat hâline getirilmişken, artık bağımsız ülke olan 
Abhazya’ya dönmek isteyen yüz aile bile buluna-
mıyor! SSCB dağılalı nerdeyse 20 yıl oldu ama Ku-
zey Kafkasya’ya dönenlerin sayısı parmakla sayı-
labilecek kadar azdır. Ne yazık ki Ahıskalılar için 
de durum, aynı derecede vahim ve acıdır. 

Denizli’nin Honaz ilçesinde küçük bir Ahıska-
lı camia vardır. İki ay önce oradan gelen misafi-
rimin anlattığına göre, 2006’da Krasnodar’dan 

Amerika’ya göç etmiş epey yaşlı bir Ahıskalı 
Honaz’a gelmiş ve arsa satın almış. Yarı şaka yarı 
ciddi sormuşlar ki, “Neden arsayı Amerika’da al-
mıyorsun?” Adam, orada arsa vergisinin oldukça 
yüksek olduğunu söylemiş. Mübarek, sanki ulus-
lararası emlâk spekülatörü. Bu arada Ahıska’da 
arsa almaktan hiç bahis yok!

Hatıraları, kısa şekilde dergimizde yer alan 
1934 Şurdo doğumlu Enser Sıdıkov 2005’te 
Kırgızistan’dan Bursa’ya düğüne gelmiş; dönüş-
te Batum üzerinden Ahıska’daki köyüne uğramış. 
Orada eski evlerinde oturan Ermeniler, her halde 
nezaket olsun diye, dönün gelin köyünüze, bura-
da yaşayın, demişler. Enser dedenin cevabı şöy-
le: ‘Bizim orada iki katlı evimiz, tarlamız, hayvan-
larımız var. Burada ise hiçbir şey kalmamış!’ Muh-
teremin sanki Paris’te veya Moskova’da iki kat-
lı evi var!? Hâlbuki bu iki katlı ev, ateşler içinde 
yanan, devlet otoritesi diye bir şeyin kalmadı-
ğı, insanlıktan çıkmış zebanilerin birbirilerini diri 
diri yaktığı, toplu kıyım ve yağmalama yapıldığı 
Kırgızistan’dadır! Oş ve Celalabat’taki vahşet olay-
larında 60 bin kadar insan canını kurtarmak için sı-
nırı geçip Özbekistan’da çadır kentlere sığınmıştır. 
O güzelim Fergana vadisinin incisi Oş şehri yakı-
lıp yıkılmış harabe halindedir. Bunca hayvanî nef-
reti ve canavarlığı açıklamak gerçekten de güçtür.  
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Ve 11 evlâdı ve 31 torunu olan Enser dede, ora-
daki iki katlı evinden bahsediyor…  Peki, böyle bir 
ülkede iki katlı evi ve tarlasıyla insan mutlu olabi-
lir mi? 

Kırgızistan, Ahıskalılar için bir sürgün yeridir. 
Öyleyse insan sürgün yerinde dünya malına alda-
nır mı, huzur ve refaha kavuşabilir mi?  

Son Oş ve Celalabat faciasından az önce 
Bişkek’te Ahıskalıların birkaç evi kundaklanmış 
ve yağmalanmış, maalesef, kayıplar da olmuştu. 
Oradaki orta yaşlı bir Ahıskalı kadının gazetecile-
re söyledikleri, çok manidardı: ‘Hiçbir yere gitmi-
yoruz. Türkiye gelsin ve bizi burada korusun, des-
teklesin…’ 

Sen Kırgızistan’da Ahsıkalıların neden aske-
re alınmadıklarını merak etme, çocuklarını Türk-
çe okutma, evine yıllarca Türkçe gazete ve kitap 
girmesin, halk ozanlarımızın bir tane şiirini okuma, 
hayatında bir defa olsun bile haritayı açıp Posof’la 
Ahıska’nın yan yana olduğunu görme ve sonra da 
Türkiye’den medet um!

Şu da var ki Türkiye’de Ahıska Türkleri konusu 
güncel bir mesele değildir ve hükümet için Ahıs-
kalılar hiçbir zaman Gazze’dekiler kadar önemli 
olmamıştır! Üstelik hükümetlerden adım atmasını 
bekliyorsak bizim de önce bir adım atmamız ge-
rekmez mi? Meselâ sadece diploma denklik bel-
gesi istemekle nereye varılabilir ki?

Vatanına, kimliğine, ecdadının hatırasına sahip 
çıkmayan, hiçbir fedakârlık etmeyen, Ahsıka’ya 
dönmek için dilekçe bile vermeyene, Kırgız, Ka-
zak, Özbek, Azeri veya Rus saygı gösterir mi? 66 
yıldır Kırgızistan’da oturan Ahıskalılardan Kırgızca 
makale yazabilen bir aydın çıkmamıştır. Hadi diye-
lim ki çoğu Rus okullarında eğitim görmüştür. İyi 
de Rusça gazeteye mektup yazıp fikrini ifade ede-
bilen Ahıskalı bulmak mucize gibi bir şeydir. 

Geçenlerde Almatı’da yayınlanmış Ahsıka 
Ansiklopedisi’ni görünce ne kadar çaresiz ve ha-
zırlıksız olduğumuzu bir daha idrak ettim. Profes-
yonellikten uzak, altyapısız, ben yaptım oldu man-
tığıyla hazırlanmış bu seviyesiz kitaba ansik-
lopedi demek için herhalde ilkokulu üçten falan 
terk etmiş birisi olmak gerekir. Konuyu bilen ve 
dile hâkim olan bir uzmana okutmadan basılan bu 
ucube, bütün iyi ve güzel niyeti yok etmiştir. 

Defalarca dile getirildiği gibi, Ahıskalılar 
her yerde vardırlar ama hiçbir yerde yokturlar. 
Kırgızistan’da diyelim ki 40 bin Ahıskalı vardır, fa-
kat bir tane Kırgızca veya Rusça yazan gazeteci-
miz yoktur. Sanatçımız, şarkıcımız, sporcumuz, 

milletvekilimiz, emniyet müdürümüz, savcımız, va-
limiz, dekanımız, profesörümüz yoktur. Öyleyse 
sadece iki katlı ev ve tarla mantığıyla millî kimliği 
korumak hayaldir. 

Yaklaşık 40 yıldır Rusya’da oturan Ahıskalılar 
var ama içlerinden birinin Dostoyevski veya Çehov 
okuduğu görülmemiştir. Ahıskalılar, Rusça eğitim 
görmelerine rağmen halkın Ahıska’dan sürülmesi 
hakkında 1944 tarihli Rusça Kararnameyi bile oku-
mazlar, çocuklarına anlatmazlar, nasıl bir haksız-
lığa uğradıklarını söylemezler. Kendi kimliğinden 
kopmuş insanın yerli halkın kültürünü öğrenme-
si zaten beklenemez. İtiraz edilebilir ki Rusça bize 
çok yabancı ve uzak kültürdür. Peki, 1958’den beri 
Azerbaycan’da oturan Ahsıkalılar arasında Azer-
baycan Türkçesiyle roman yazanı duydunuz mu? 
Azerbaycan’da Ahıskalı gazeteci, tiyatrocu, aktör, 
müzisyen, sporcu, bilim adamı, araştırmacı akade-
misyen var mı? Bütün bunlar bir tarafa, hatıralarını 
yazan, Ahıska’daki köyünden başlayarak yakınla-
rının ve halkının mazisini, kendi hatıralarını düzen-
li bir şekilde Azerice kaleme alanlar var mı? Sanki 
Azerice, İngilizce kadar yabancı ve uzak bir dildir. 
Hâlbuki kendileri de ve çoğunun anne ve babası 
da Azerbaycan okullarında okumuşlardır.       

Son dalga ile göçmenlerimiz Bursa’ya yerleşe-
li yaklaşık 15 yıl oldu. Derneklerimizin sayısı belli-
dir ve faaliyetlerini de biliyoruz. Ama derneklerde 
kitaplık, arşiv, müze köşesi göremezsiniz. Oysa bu-
günkü imkânlarla binlerce belge ve fotoğraf birik-
tirmek için fazla fedakârlık da gerekmiyor. Az çok 
Rusça eğitim görmüş binlerce Ahsıkalı göçmen 
için Bursa’da bir Rusça kursu açmak çok büyük 
sorun değildir. Rusça da İngilizce veya Fransızca 
gibi yabancı bir dildir, bunları öğrenmek için yıllar-
ca üniversitelere ve dershanelere gidiliyor. Yaban-
cı dil bilmek, bir meslektir, ekmek kapısıdır, dünya-
ya açılan penceredir. Elbette ki ben gerçek okuma 
ve yazmaktan, edebî dili öğrenmekten bahsediyo-
rum. Yoksa aşağı yukarı 200 kelimeyle Rusça ko-
nuşmayı kastetmiyorum. Eğer Rusça kurs olursa, 
istekli olan insanlarımız bildiklerini geliştirirler, belir-
li bir seviyeye ulaşırlar, belge alırlar, önlerinde yeni 
imkânlar açılır. Bu konu, ilgili resmî kurumlara gere-
ken şekilde anlatılırsa, belirli yardım da sağlanabilir. 
Dernekler, ayrıca Uludağ Üniversitesine başvurarak 
göçmenler arasında şive araştırması ve sözlük ha-
zırlanması, etnografya malzemesi toplanması, sos-
yoloji kapsamında değişik etütler yapılması için is-
tekte bulunsalar, gayet isabetli olacaktır. 

Hemşehrilerimizin burada bahsettiğim hususlar 
üzerinde yeniden ciddiyetle düşünmelerini dilerim.
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