
Ahıskalıların henüz çözüme 
kavuşmamış haklı bir davası var-
dır. Haklı olmak kazanmak anla-
mına gelmez. Toplumların hakkını 
alabilmesi için diğer insanları ikna 
etmesi gerekir. Davalar önce ka-
muoyunda kazanılır. Kamuoyuna 
meramını anlatmak için de med-
ya gereklidir. Bu yazıda Ahıskalı-
ların neden basın yayın araçlarına 
sahip olması gerektiği konu edi-
nilmektedir.

Kamuoyu, bir konu hakkında halkın kanaat-
leridir. Bir görüşün kamuoyuna mal olması için 
vatandaşların önemli çoğunluğu tarafından ka-
bul edilmesi gerekir. Halk bildiğine göre kana-
at oluşturur. Bilmek için insanlar ilgi sahibi ol-
malıdır. İlgi duydukları konuda bilgilenir, böyle-
ce fikir ve kanaate ulaşırlar. Bu kanaat ve fikir-
ler doğrultusunda da eylem ve mücadele içine 
girerler. İlgi sahibi olanlar ilgilendikleri konuyu 
araştırır ve öğrenirler. Araştırıp öğrenme, bilgiyi 
bilgi havuzundan çekmekle olur. Ahıska med-
yası bu bilgi havuzunun büyük bir kısmını oluş-
turabilir. 

İlgi sahibi olmayanları ilgili kılmak için kitlele-
re bilgiyi iletmek gerekir. Gazete, dergi, radyo, 
televizyon, internet yayıncılığı, e-posta grupları 
ve sosyal paylaşım sitelerinde insanların talebi 
olmadan gönderilen bu bilgiler, zamanla insan-
ları ilgi, bilgi ve fikir sahibi, nihayet kanaat sahibi 
yapar. Bu kanaatlerin Ahıskalılar lehinde olma-
sı, davanın büyük ölçüde kazanılması anlamı-
na gelir. Ahıskalıların haklı ve mazlum olduğu-
na inanmış kitleler maddî ve manevî yönlerden 
Ahıska mücadelesinin yanında yer alacaklardır. 
Bu güçle büyük işler yapılabilir. Ahıska medya-
sının kritik rolü bunları başarmasına bağlıdır.

Medyakrasi
Günümüzde toplumsal sistemi açıklama-

da kullanılan kavramlardan biri de medyak-
rasi veya medya demokrasisidir. Medyakrasi,

medyanın kamuoyunu şekillen-
dirmede ve siyasal karar alma sü-
recinde belirleyici bir rolü olduğu-
nu anlatır. Kitleler düşünce, özlem 
ve sıkıntılarını medya aracılığıyla 
dile getirir ve yöneticilere ulaştı-
rır. Tam da bu noktada medyanın 
kimin elinde ve yörüngesinde ol-
duğu önem kazanır. Medya top-
lumun hangi kesiminin, hangi sı-
nıfın ya da hangi uluslararası itti-

fakın elindeyse onun sesi olur. Medyaya ulaşa-
mayan ve medyada sesini duyuramayanlar dil-
siz olurlar. Dertlerini anlatamaz ve derman bu-
lamazlar.

Seçmenler ile politikacılar (yöneticiler) ara-
sında aracılık rolünü de oynayan medya, politi-
kacıları halktan önce medyaya hesap verir hâle 
getirmiştir. Politikacı önce medyaya boyun eğe-
rek kamuoyuna ulaşabilmektedir. Yine politika-
cılar destek alabilmek için kamuoyunun duy-
gu ve düşüncelerine tercüman olmak zorun-
dadırlar. Kamuoyu ise medya tarafından biçim-
lendirilmektedir. Bu bağlamda Ahıska sorunu-
nu merkeze alan bir medya, Ahıska sorununun 
âdil biçimde çözümü için can alıcı bir görev ya-
pacaktır. 

Medya yönlendirir
İnsanlar bildiklerine göre ve bildikleri ka-

dar tutum takınır ve davranırlar. İnsan, duyu 
organlarından beynine aldığı verileri işleyerek 
malûmata (habere) dönüştürür; malûmatları iş-
leyerek bilgiye ulaşır ve bu bilgiyle karar verir, 
harekete geçer. Eldeki bilgiler ne kadar doğru 
ve ne kadar çok ise o kadar etraflı düşünür, o 
kadar isabetli kararlar verir. Doğru kararlar, bi-
limsel yöntemlerle elde edilmiş bilgiye daya-
lı kararlardır. Kullanılan bilgilerin bilimsel yön-
temle üretilmesi kadar, karar konusunu ilgilen-
diren bütün değişkenlerle ilgili veri toplanması 
da önemlidir. Böyle olması hâlinde, kararda ya-
nılma ihtimali çok düşer ve doğru kararlar verilir.
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Bilgiler tarih kitapla-
rında, bilimsel makale-
lerde, olayları yaşamış 
kişilerin hatıralarında, 
gözlemlerde, olayın ya-
şandığı zamanın gaze-
te kupürlerinde kayıtlı-
dır. Bilginler araştırma  

konusuna göre hangi bilgiyi nerede bulacak-
larını, bunları hangi bağlamda ele alacaklarını 
ve hangi yöntemle sonuca ulaşacaklarını bilir-
ler. Bulgularını tez, makale ve kitap olarak ya-
yınlarlar. 

Bu yayınlar çok az kişi tarafından okunur. 
Okuyanların bir kısmı da teknik konuları anla-
mak için gereken uzmanlıktan yoksun oldu-
ğundan, bilgiyi yeterince anlamlandıramamak-
ta, ilişkili başka durumlarla bağlantısını kurmak-
ta güçlük çekmektedir. Oysa televizyon en kar-
maşık teknik konuları bile herkesin anlayabile-
ceği kadar somutlaştırarak ve basitleştirerek su-
nabilmektedir. Televizyon, eğitim durumu ve 
entelektüel düzeyi yerince yüksek olmayan ki-
şiler tarafından en çok takip edilen, dolayısıyla 
bir davanın büyük kitlelere nüfuz etmesinde en 
etkili medya aracıdır. Medya öylesine büyük bir 
güçtür ki, değişik amaçları olan kişilerin kontro-
lündeyse akı kara, karayı ak olarak gösterebil-
mekte ve kitleleri buna inandırabilmektedir.

Ahıska televizyonu acil bir ihtiyaçtır
Ahıskalıların yaşadıkları zulümlerle ilgili ol-

sun, tarih, kültür, folklor ya da hayatın tüm yön-
leriyle ilgili olsun yüzlerce kitap, binlerce maka-
le, fotoğraf, belge, belgesel ve haber bulunmak-
tadır. Bunların hem Ahıskalıların tamamına hem 
de bütün insanlığın kullanımına açılması, daha 
kolay kullanılabilir ve tüketilebilir olması için uy-
dudan bütün dünyaya yayın ya-
pan Ahıska medyası kurulmalı-
dır. Bu medya başta televizyon 
olmak üzere, radyo, internet si-
teleri, internet grupları, Ahıska 
konusunda uzman editörlerin 
başında bulunduğu yayınevle-
ri olmalıdır. Bunların bir kısmının 
kurulmuş olduğu görülüyor. Fa-
aliyet sürdüren bu araçları daha 

profesyonel çalıştırmak önemlidir. Ancak asıl 
önemli ve acil olanı tüm dünyadan izlenebile-
cek Ahıska televizyonunun kurulmasıdır.

Basın kamuoyu oluşturur. Medyayı elin-
de bulunduranlar bazen haklıyı haksız, haksı-
zı haklı gösterebilmekte ve kitleleri ikna ede-
bilmektedirler. Bazı kesimler haksız, yersiz 
hatta şımarıkça taleplerini öylesine sunmak-
ta ve gündem oluşturmaktadır ya da Ahıska  
konusunda olduğu gibi, bazı konuları gündem-
den öyle uzak tutmaktadırlar ki… Buna bakarak 
Ahıskalıların yaşadıklarını ortaya koyamamasını 
isyanla karışık bir ibretle izlemek zorunda kalı-
yoruz. 

Ahıska toplumu yaşadığı ve yaşamakta oldu-
ğu zulümleri önce kendisine sonra da dünya-
ya anlatıp gündem oluşturarak dünyayı ayağa 
kaldırabilir. Konu sürekli olarak toplumu önün-
de tutulmalıdır. Bunu çoktan yapması, çığlığı-
nı dünyaya duyurması gerekirdi. Ahıskalılar, 
son derece haklı bir mücadele içinde olmasına 
rağmen öylesine çekingen ve utangaç biçimde 
davranıyorlar ki, konuyu bilmeyen dinleyiciler 
bu haklılığa hak vermekte zorlanıyor! Ahıskalı-
ların dramı dünya bir yana, Türkiye’de bile ye-
terince anlatılabilmiş değildir. Ahıskalıların dra-
mı ve Ahıska sorunu henüz Türk milletinin dava-
sı haline getirilememiştir. 

Günümüzde insan hakları ve demokrasi söz-
lerinin geçmediği nutuk duyamıyoruz. Herke-
sin insan hakları ihtiyacı var da, bu haklarından 
mahrum edilmiş Ahıskalıların neden olmasın? 
Günümüzde dünyada hiçbir toplum Ahıskalıla-
rın yaşadığı ve halen sürmekte olan zulmü yaşa-
mamaktadır. Ahıskalılar yaşadıklarını insan hak-
ları şampiyonlarının suratına çarpmalıdırlar. Ya-
şanan ve yaşanmakta olan zulüm insanlığa an-
latılmadan onlardan nasıl destek beklenebilir?

Bir davayı medyasız sür-
dürmek, karnından konuşma-
ya benzer ve mücadeleyi kay-
betmekle sonuçlanır. İyi niyet-
li ve sorumlu aydınlar fedakâr 
gayretleriyle insanlara ulaşıp, 
davayı kitlelere mal etmedikçe 
etkili olamazlar. Sık sık Ahıska 
ile ilgili toplantılar yapılmakta-
dır. Ancak bunlar halka ulaşıp 
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gündem haline gelememektedir. Gündemi be-
lirleyen başta televizyonlar olmak üzere medya-
dır ve Ahıska kültürü medya boşluğunu daha da 
gecikmeden doldurmalıdır.

Ahıska kültürünü koruma ve geliştirme
Ahıska medyası sadece Ahıska davasının 

sözcüsü olmakla kalmayacak, Ahıska kültürü-
nün yaşatılması, güncellenip geliştirilmesine de 
hizmet edecektir. Ahıska’nın özgün bir kültürü 
vardır. Bu kültür gelişmiş bir kültürdür. Yaşadık-
larından çok şey öğrenmiştir. Diğer toplumla-
ra öğretecekleri ve onlardan öğrenecekleri çok 
şey vardır. Ahıska medyası bu göreve de aracı-
lık etmek durumundadır. Bugünkü hâliyle özel-
likle Türkiye’de Ahıska kültürü yerel deyimle-

rin nostaljisinin ötesinde ciddî 
bir biçimde yaşatılamamakta-
dır. Ahıska televizyonu haber, 
sinema, dizi, belgesel ve eğ-
lence yayınlarıyla Ahıska kül-
türünü güncelleyip, yeniden 
üreterek yaşatılmasına önemli 
katkı sağlayacaktır. 

Ahıska kültürü sadece 
1944’te Ahıska’dan sürgüne 
gönderilen insanların kültü-
rü değildir. Genel olarak eski 
“Atabek Yurdu”nda Ahıska 
kültürü yaşamaktadır. Bu kül-
tür Atabek Yurdu’yla da sı-
nırlı değildir. 1829’dan beri 
Ahıska kültürü Anadolu’ya 
dağılmış, öbek öbek yerleş-
miştir. Ardahan’dan Kars’a, 
Artvin’den Erzurum’a, 
Ağrı’dan Muş’a, Hatay’dan 
Çorum ve Yozgat’a, Bursa’dan 
İstanbul’un eski köylerine va-
rıncaya kadar Ahıska kül-
türü yaşanmaktadır. Bu-
nun yanı sıra Kazakistan’dan 
Kırgızistan’a, Azerbaycan’dan 
Rusya’ya, ABD’den 
Ukrayna’ya, Gürcistan’dan 
Almanya’ya kadar çok geniş 
bir alanda Ahıska sürgünle-
rinden ve göçlerden dolayı bu 
kültür yaşanır. Ahıska med-

yası bu insanları birleştirip dünyanın farklı böl-
gelerinde de olsa dayanışmalarını sağlayabilir. 
Daha üst düzey bir dayanışma temini için Ahıs-
ka medyasının günlük popüler siyasal görüşle-
re mesafeli davranan bir çizgi izlemesi halinde 
ülkenin diğer kesimlerinin desteğini de sağlar.

Tarihte çok zor bir bölgede ve sınırlar arasın-
da kalarak, alnının akıyla ayakta kalıp bugünlere 
gelmiş olan Ahıska kültürü ciddî tehditlerle karşı 
karşıyadır. Birincisi küresel kültür saldırısı Ahıs-
ka kültürünü de etkilemeye başlamıştır. Ahıska 
kültür bölgesinde yaşayan gençlerin hal ve dav-
ranışları, tüketim alışkanlıkları ve değerler siste-
mi başka toplumların taklidi olmaya başlamıştır. 
Türkiye’nin mankurtlaşmış medyasının bunda 
büyük katkısı olmuştur. Sovyetler Birliği gibi ya-

Tarihî Ahıska kültürünün beşiği olan Atabek Yurdu.
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bancı bir kültür içindeyken gösterilen kendi kül-
türünü koruma refleksi, Türkiye’de gösterileme-
mektedir. Türkiye’de ciddî bir nankurtlaştırma 
politikası yürütülmektedir; buna alet olmak ge-
rekmez. Ayrıca Ahıska medyası, örgütsüz olan 
ve etkili bir dayanışma gösteremeyen Ahıska 
kültürüne ait aydın, sanatçı, bilgin ve politikacı-
ları da birbirinden haberdar kılar.

İkinci tehlikeli durum ise Ahıska-
lıların dünyada ve Türkiye’de çok 
dağınık yaşamalarıdır. Bu dağınık-
lık, olanca sağlamlığına karşı Ahıs-
ka kültürüne ait insanları çevreye uy-
mak zorunda bırakmaktadır. Çevre-
ye intibak elbette gereklidir ancak bir 
etkileşim ve sentez biçiminde oluyor 
ve özdeğerler de korunabiliyorsa bu-
nun yararı bile vardır. Oysa gözlenen 
durum, azlığın, ciddî bir çokluğun 
içinde yok olmasıdır. Bilişim toplumunun sun-
duğu (uydudan televizyon yayıncılığı ve internet 
gibi) imkânlar kullanılarak bunlar aşılabilir. 

Bu noktada da Ahıska kültürünü koruma ve 
geliştirme amaçlı derneklere ve Ahıska medyası-
na büyük görevler düşüyor. Dernekler bir yandan 
Ahıskalıların Sovyetler Birliği döneminde gasp 
edilen haklarını aramak ve yaşanılan sıkıntıların 
hesabını sormakla uğraşırken, bir yandan da bu 
kültürü koruma amaçlı çalışmalar içinde bulun-
malıdır. Her şeyin değiştiği bir çağda var olanı ko-
rumaya çalışmak yetersizdir. Dernekler, koruma-
nın ötesine geçip, geliştirme ve tanıtmaya odak-
lanmalıdırlar. Zira Ahıska’nın ciddî bir tanıtım ek-
sikliği de söz konusudur. Hâlâ bazı yurttaşlarımız 
Ahıska’yı Alaska ile karıştırabilmektedirler!

Bu bağlamda Ahıska geleneğini işleyen rad-
yo, televizyon, yayınevi, gazete, dergi ve internet 
yayıncılığı yoluyla kültürü koruma ve geliştirme 
amaçlı çalışmalar yapılmalıdır. Ahıska konulu ki-
taplar farklı yayınevlerinde basılmakta, bazen 
kitlelere ulaşamamaktadır. Şimdiye kadar birkaç 
dergi yayınlanmış, ondan biraz daha fazla da in-
ternet sayfası yayınlanmıştır. Buralarda bulunan 
yazılar da birbirine çok benzemekte, tekrarlar 
içermektedir. Oysa Ahıskalılar birden çok dil bi-
len, üniversite eğitimi almış bir kitledir. Üretilen-
ler daha kaliteli, kapsamlı ve çok olmalıdır. Ayrı-
ca Ahıska tarih ve kültürünün Rusya kısmı dil en-
geli yüzünden yeterince araştırılamamıştır. Rus-

ça ve Türkçeyi çok iyi bilen Ahıskalı genç araş-
tırmacılar buna yönlendirilmeli ve desteklenme-
lidir. Bu faaliyetleri destekleyecek dernekler ve 
ekonomik olarak güçlü Ahıskalılar bulunmakta, 
devlet bürokrasinin üst konumlarında da Ahıska 
kültürüne ait pek çok görevliye rastlanmaktadır. 
Bu kaynaklar harekete geçirilmelidir.

Kuzeydoğu Anadolu ve Ahıskalı-
ların yoğun olarak bulundukları yer-
lerde yerel radyo ve internet yayın-
cılığı özendirilmelidir. Bu girişimle-
ri destekleyecek izleyici potansiye-
li bulunmaktadır. Bununla yetinme-
yerek uydudan yapılacak radyo ve 
televizyon yayınlarıyla dünyanın her 
yerine dağılmış veya dağıtılmış bu-
lunan Ahıska kültürlülere ulaşılmalı-
dır. Böylece bu kültür canlı tutulabi-
lecek, birbirinden habersiz Ahıskalı-

lar bilinçli olarak kendi sorunlarına daha güçlü 
biçimde eğilebileceklerdir. 

Bunların ilk adımı olarak internet üzerinden 
deneme yayınları yapan ve zevkle izlediğim 
Ahıska radyolarıdır. Bu radyoların ilerde frekans 
alarak daha etkili yayın yapacaklarına inanıyo-
rum. Bu gelişme ile Ahıska radyoları daha ge-
niş bir dinleyici kitlesine ulaşacak, Ahıska kültür 
ve geleneklerini daha iyi tanıtacak ve Ahıskalı-
lar arasında köprü olacaktır. Bu alanda “Bizim 
Ahıska Dergisi” çok önemli bir boşluğu doldur-
maktadır. Dileğimiz, birikiminden faydalanarak 
bu derginin bir yayınevi olmayı da üstlenmesidir. 

Ahıska haber ajansı da düşünülmesi gere-
ken medya araçlarından biridir. Ahıska merkez-
li haberleri toplayıp Türkiye ve dünyaya dağıta-
rak herkese enformasyon ulaştırmalıdır. Haber 
ajansları haberi görme, ele alış biçimi ve yakla-
şımıyla da kitleleri yönlendirebilmektedir. 

Ahıska kültürü, medyasını destekleyecek 
maddî, manevî ve en önemlisi entelektüel biriki-
me sahiptir. Hâlihazırda Ahıska kültürünü ve da-
vasını bilen çok sayıda medya mensubu değişik 
medya kanallarında uzmanlıklarını sergilemekte-
dir. Bu uzmanların katkısıyla medya platformuna 
uydudan yayın yapan bir televizyonla etkili bir gi-
riş yapılabilir. Bunun altından kalkılabilir. 

Ahıskalılar, bu âcil talebi örgütleyip gerçek-
leştirecek liderlerin öne çıkmasını bekliyor. 
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