
2 Ağustos günü gazetelerde “Tiflis-Anadolu 
Ajansı” mahreçli bir haber yer aldı. Haberin başlığı 
“Gürcistan, Ahıska Türklerine ‘vatana geri dö-
nüş statüsü’ veriyor” şeklindeydi.

Bu haberin sadece başlığındaki olumlu hava-
ya kapılan bazı yazarlar da sevinç ve memnuniyet 
ifadeleri taşıyan yazılar kaleme alıyorlardı (Mesela 
Hayrettin Karaman, Yeni Şafak gazetesi).

Önce basında çıkan haberi görelim:
“TİFLİS (A.A): Gürcistan, 1944 yılında Sovyet 

lideri Jozef Stalin tarafından SSCB’nin çeşitli böl-
gelerine sürülen Ahıska Türklerine ‘vatana geri 
dönüş statüsü’ (repatriation statute) vermeye baş-
ladı. Tiflis yönetiminin bu statüyü verdiği Ahıska-
lılar, belirli bir süre içinde ülkeye dönebilecekler. 
Gürcistan hükümetinin konuyla ilgili görevlendir-
diği komisyon, yaklaşık 30 bin kişiye ait 8000 civa-
rındaki başvuruyu inceliyor.

Gürcistan Mülteciler ve İskân Bakanlığı yetki-
lileri, şimdiye kadar 75 kişiye geri dönüş statüsü 
verildiğini belirterek, uygulamayla ilgili ayrıntılı bil-
ginin daha sonra açıklanacağını söyledi.”

Mesele şudur: Gürcistan, 1999 yılında verdiği 
‘altı sene içinde geri dönüş kanunu çıkarma’ sö-
zünü 2007 yılında yerine getirmiş, bu kanunu da 
keyfî bir şekilde, insanlık dünyasıyla eğlenerek uy-
gular görünmektedir! 2008-2009 yılları içinde mü-

racaatları kabul etmiş, 2010 yılında bu müracaat-
ları sonuçlandıracağım ve 2011’de halkı vatana 
almaya başlayacağım diye söz veren bu devlet, 
2011 yılının sonuna doğru sadece 75 kişiye ‘gele-
bilirsiniz!’ demiştir. Gerisi komisyona havale…

Haber şöyle devam ediyor: “Tiflis’te bulunan 
Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı İso Mo-
lidze, Gürcistan makamlarına 8000 değil, top-
lam 5841 kişinin başvurusunun iletildiğini ve en 
çok başvurunun Azerbaycan’dan yapıldığını ifade 
ederek, Gürcistan hükümetinin bu başvuruları in-
celedikten sonra, belgeleri tamamlanan kişilere 4 
ay içinde geri dönüş statüsü vereceğini bildirdi.”

Bu arada, Vatan Cemiyeti’nin Azerbaycan’daki 
eski temsilcisi İbrahim Burhanov da, AA muhabi-
rine telefonla verdiği demeçte, Gürcülerin Ahıs-
ka Türkleriyle ilgili meselede samimî olmadığı-
nı savundu. Gürcistan tarafından 75 Ahıskalıya 
geri dönüş statüsü verildiğinin hatırlatılması üzeri-
ne Burhanov, yurtlarına geri dönmek için sadece 
Azerbaycan’dan 13.400 kişinin kendilerine baş-
vurduğunu hatırlatarak, “Biz de Vatan Cemiyeti 
olarak kısıtlı malî imkânlardan dolayı sadece 5428 
başvurunun tercüme ve diğer işlemlerini yaparak 
Gürcü makamlarına ilettik. Bizim dışımızda da bir-
çok başvuru oldu, ancak binlerce başvurudan sa-
dece 75 kişiye bu statünün verildiğini duyduk. Bu 
nasıl olur? Peki diğerlerinin kaderi ne olacaktır? 

Gürcistan bu meselede samimî olmadı-
ğını gösterdi.” diye konuştu.

Şartların kabul edilmesi durumun-
da diğer Ahıskalılara da 2011’in sonuna 
kadar geri dönüş statüsü verileceği ko-
nusunda ise Burhanov, bunun oyalama 
taktiği olduğundan endişe ettiğini ifade 
ederek, şöyle konuştu: “Başvuruda bu-
lunduktan sonra başka ne şart olabilir 
ki? Zaten başvuruda tüm şartlar yazıyor-
du. Başka ne şart olabilir ki? Bana göre 
bu sadece insanların millî gururunu incit-
mektir.”

Biz her şeye rağmen bu gelişmenin 
hayırlı bir başlangıç olmasını diliyor ve 
bekliyoruz.
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