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SÜRGÜNÜN 66. YILI ANMA PROGRAMI

Ahıska Türklerinin sürgün edilmelerinin üzerin-
den tam 66 sene geçti. Bu acı olayı anmak üzere 
10 Aralık Cuma günü, Ankara’da Gazi Üniversite-
sinde bir program düzenlendi. Bizim Ahıska Dergi-
si ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından orga-
nize edilen programa üniversite hocaları, bürokrat-
lar, İzmir, Bursa ve Antalya’dan gelen Ahıskalılarla 
Ankara’da okuyan Ahıskalı öğrenciler katıldı. 

Anma programında dergimiz Genel Yayın Yö-
netmeni Yunus Zeyrek, Ahıska’nın yakın geçmi-
şinde (1828 ve 1944) yaşanan iki büyük felâkete 
işaret eden bir konuşma yaptı. İlyas Doğan da 

yaptığı konuşmada, vatana dönüş ve Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliğinin sivil toplum hareketi konusu-
na değindi. Ahıskalı üniversite öğrencileri, Ahıska 
şiirleri okudular ve sürgün sahnelerini canlandı-
ran bir drama gösterdiler. Yunus Zeyrek’in “Ağıt-
1944” şiirini, gitarıyla seslendiren İlham İsmai-
loğlu, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. 
Duygulu anlar yaşandı.

Sürgünü anma programına Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Cemil Çi-
çek ve TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil birer 
telgraf gönderdiler.

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’ÜN AHISKALILARA MESAJI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, anma progra-
mına gönderdiği mesaj şöyledir: 

“Bizler, 1944’te başlayıp bugünlere ulaşan bu 
hüzünlü yolculuğun başından beri duygularımızla, 
düşüncelerimizle hep sizlerle beraber olduk. Acıla-
rınız, kederleriniz, ağıtlarınız, ezgileriniz ortak kim-
liğimizde derin izler bıraktı. Şüphesiz bu beraberli-
ğimiz geri dönüş yolunda ve sonrasında da devam 
edecektir.

Toplumsal bilincimizde derin izler bırakan 
sürgünün acılarını bir ölçüde hafifletecek olan 
‘atayurda dönüş’ iradenizin en kısa zamanda 
hayata geçirilmesi, ayrıca dönüşün en hızlı ve en 
sorunsuz şekilde tamamlanması için Gürcistan 

makamlarıyla her alanda kapsamlı işbirliğinde 
bulunma kararlılığındayız.

Bugünlerde devraldığımız Avrupa Konseyi Dö-
nem Başkanlığı sırasında da bu konunun yakın ta-
kipçisi olmaya devam edeceğimizden emin olabi-
lirsiniz. Ahıska Türklerinin Atayurtlarına geri dönü-
şünün, Türkiye-Gürcistan ilişkilerine de katkıda bu-
lunacağı ve ikili iş birliğini yeni bir alanda daha da 
güçlendireceği inancındayız.

Çektikleri derin ıstırabı ‘ata yurduna sıkı bir bağ-
lılığa’ dönüştüren Ahıskalı kardeşlerimizin geri dö-
nüş ümitlerinin gerçekleşmesine çok yaklaşılan bu 
dönemde Türkiye, mümkün olan her imkân ve kay-
nağı Gürcistan makamlarıyla iş birliği içinde Ahıska 
bölgesinin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bu-
lunmak amacıyla seferber edecektir.

Bu çerçevede ayrıca, yerleşimden istihdama, 
sosyal ve kültürel anlamda çok geniş bir yelpazede 
çeşitli projelerin hayata geçirilmesine öncülük ede-
ceğimizi bilmenizi isterim.

Türkiye, hüzünle ama bir o kadar da heyecan-
la başlayan dönüş yolculuğunuzun mutlulukla 
sonlanması için üzerine düşeni yapacaktır.

Sizlerin ata topraklarınıza bir an önce dönüş he-
yecanınızı içtenlikle paylaştığımızı ve geri dönüş yol-
culuğunda yalnız olmayacağınızı bu vesileyle tek-
rarlıyor, geçen 66 yıllık süreçte hayatlarını kaybeden 
bütün Ahıskalı kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anı-
yor, hepinize esenlikler ve mutlu yarınlar diliyorum.
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