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“Ahıska Türklerinin tarihini ‘kıydılar’”
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Son günlerde basında çıkan “Ahıska Türklerinin tarihini ‘kıydılar’” başlıklı haberler, kamuoyunun dikkatini çekti.
Iğdır-Ankara hattında meydana gelen haber, özetle şöyle:
“Iğdır Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, 15 koliden meydana gelen tarihî belgeyi bir kargo firmasıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne göndermiş. Fakat kargo şirketi bu
kolileri arşive değil, bu arşive bağlı Atık Kâğıt Ünitesi’ne
teslim etmiş! Orası bu kâğıtları imha etmiş. Skandalın ortaya çıkmasından sonra önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bir inceleme başlatmış, sonra da “Sorumluluk bakanlığımızda değil” denilerek dosya Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başbakanlık’a gönderilmiş.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Başbakanlık Teftiş Kurulu konuyu incelemeye almış.”
Haberde sözü edilen belgelerin, 1920-1930’lu yıllarda
Sovyet rejiminden kaçarak Türkiye’ye gelen Ahıskalıların
kimlik ve tapu kayıtlarıyla ilgili olduğuna işaret edilmektedir. Buna ilâveten Ahıska Türklerinin 2. Dünya Savaşı sırasında sürgüne gönderildiği, 1957’de af çıktığı hâlde Cevahati bölgesine dönemedikleri belirtilmektedir.
Önce 15 Ağustos 2011 tarihli Radikal gazetesinde çıkan bu haber, daha sonra başka medya organlarında da
yer aldı. Haberde sözü edilen belgelerin mahiyeti gerçekten merak konusu. Medya kuruluşlarından dergimizi arayan muhabirlere cevap vermekte zorlandık!
YORUMUMUZ: Haberde geçen Ahıska Türkleri, Stalin
devrinde yaşanan baskı ve zulüm dolayısıyla sınırı geçerek Türkiye’ye gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti de
onları bazı yerlere iskân etmiştir. Bu yerlerin başında Ağrı
vilâyeti ve Eleşkirt ilçesi gelmektedir. 1933 yılında bu şekilde ailece Türkiye’ye gelen bir ailenin macerasını dergimizin 15. Sayısında “Bir Kaçışın Hikâyesi” başlığıyla vermiştik. Söz konusu belgeler, bu şekilde gelenlerle mi ilgili? Eğer öyleyse, bu belgeler niçin, o zamanlar bir ilçe
olan Iğdır’da ortaya çıkıyor? Neden bugüne kadar orada
tutulmuş? Doğrusu bu hususlar bizim için şimdilik meçhul…
Haber metninde geçen bazı ifadeler de kamuoyunu yanlış bilgilendirme açısından izaha muhtaçtır. “1957
yılında çıkan af” ifadesinden biz bir şey anlayamadık.
1944’te hiçbir sebep gösterilmeden ve suçlanmadan sürülen bir halk için af sözü kullanılabilir mi? İşin aslı şöyledir: Stalin, 1953’te cehenneme gittikten sonra 31 Ekim
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1956’da Yüksek Sovyet, gizli polis teşkilâtının kontrolünde devam eden sıkı rejim şartlarını kaldırdı. Fakat yurda
dönüş izni yine vermedi.
Ahıska Türklerinin vatanı hakkında verilen coğrafî bilgiler de şöyle düzeltilmelidir: Ahıska şehrinin merkez olduğu bölgenin Gürcücede adı Mesketi/Mesketya’dır. Haberde “Cevahati” şeklinde geçen Cavaxet, Ahılkelek şehrinin bulunduğu bölgedir.
Dolayısıyla haberde geçen “Gürcistan, Cevahati’ye Ermeniler yerleştirildiği için Ahıskalıları geri almadı.” ifadesi de kim söylemiş olursa olsun doğru değildir. Zira Ahılkelek/Cavaxet bölgesi Ermenileri, 1944’ten sonra değil,
1828/Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Anadolu’dan kaçan suçlu Ermeni nüfusun iskân edilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Medya mensuplarımız, yıllardan beri makale, dergi, kitap, radyo-TV konuşması şeklindeki neşriyatımızı, maalesef yeteri kadar takip etmediğinden, Ahıska Türklerinin tarihi, kimliği ve coğrafyasıyla ilgili bilgiler, hâlâ bilimsellikten uzak, el yordamıyla verilmektedir.
Her şeye rağmen Ahıska Türklerinin bir şekilde medyada yer alması faydadan hâlî değildir. Gönül ister ki
medyamız, Ahıska Türklerinin bugün bin bir diyarda verdiği ayakta kalma mücadelesine yer versin! Biz bunu bekliyoruz.
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