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Çocukluk hatıralarım, dedemin Ahıska’nın dağı, 
suyu, temiz havası, insanının mertliği hakkında an-
lattıklarıyla doludur. Bu hatıralar, beni o kadar et-
kiledi ki daha 14 yaşındayken Almatı’daki akraba-
larımla mektuplaşmaya başladım. Onlardan gelen 
ilk mektup beni derinden heyecanlandırmıştı. Bu 
davranışım rahmetli dedemi çok bahtiyar etmişti. 
Vefatından kısa bir süre önce dahi bana köyünden 
bir haber gelip gelmediğini soruşu hala kulaklarım-
da çınlar. Onun bana bu soruyu yönelttiği ânı ha-
tırladıkça gözlerim buğulanır. Dedemin ve babamın 
doğduğu yer olan Ahıska, benim ezelî ve ebedî yur-
dum, hayallerimi hep süsledi. Benim için Ahıska’nın 
dağları, ovaları ve pınarları, Kafdağı’nın arkasındaki 
peri masalları kadar büyüleyiciydi. Öyle ya, doğan 
çocuğa doğduğu gece anlatılan hikâye kahramanı-
nın isminin verildiği bir toprağın insanı kendine 
çekmemesi mümkün müdür? 

Bu düşünceleri her zaman hissederdim. Ama bu 
sefer gerçek mi hayal mi diye zihnimde bir fırtına esi-
yordu. Bu fırtınayı, sabahın seher vaktinde uçağımız 
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İstanbul’dan Tiflis’e süzülerek uçarken, Ahıska’nın 
vatan kokan dağları üzerinden geçerken hissettim. 
İnsana öyle mutluluk veren, huzura kavuşturan, 
enerji yükleyen bir esinti, öyle bir fırtına ki...

Çocukluğumdan beri hayal dünyamı süsleyen 
Ahıska’yı, yurdumu görmek muhtelif sebeplerle 
geçikmişti. Önceleri, çocukluk ve gençlik çağları, 
Sovyet dönemi, buna engeldi. Sonra Gürcistan’da 
seyahat etmenin tehlikeleri hep anlatılıp durdu. 
Akademik görevler, ailevî durumlar, derken bir tür-
lü göremediğim sevgili vatanıma kavuşmak bir türlü 
kısmet olmamıştı.

Nihayet, TİKA tarafından desteklenen bir prog-
ram çerçevesinde devletimizin görevlisi sıfatıyla 30 
Ocak-7 Şubat 2008 tarihleri arasında Ahıska’yı adım 
adım dolaşmak nasip oldu. Bu seyahat vesilesiyle 
edindiğim intibaları siz değerli okuyucularımla pay-
laşmak isterim.

31 Ocak 2008’de Avrupa Konseyi Gürcistan 
Temsilcisi Tom Trier tarafından kaleme alınan Ahıs-

ka Türklerinin Geri 
Dönüşü ve Muhtemel 
Problemler adlı kitabın 
tanıtım toplantısına 
katıldık. Bu toplantı-
da sadece Gürcüce ve 
İngilizcenin kullanıl-
ması, katılımcı Ahıska 
Türkleri arasında hoş 
karşılanmadı. Lâkin 
Ahıska Türklerini 
temsilen orada bulu-
nan Vatan Cemiyeti 
yöneticileri bu husus-
ta açık bir reaksiyon 
da göstermediler! Bi-
zim hakkımızda yazı-
lan bir kitabın tanıtım 
toplantısında tek ke-

Ahıska çarşısından Ahmediye Camii ve kaleye bakış.



3Bizim Ahıska

lime Türkçe tercüme yapmaya gerek duyulmaması 
kadar bu duruma sessiz kalınması da üzüntü veri-
ciydi. Bu husustaki duygu ve düşüncelerimi, maddî 
desteği Türkiye’den alıp “toplantının ev sahipliğini 
yapan” Vatan Cemiyeti liderlerine söyledim.

1 Şubat günü erkenden Ahıska’ya doğru yola çık-
tık. Azgur boğazını geçer geçmez bir mola verdik 
ve vatana ayak basmanın hatırası olarak fotoğraflar 
çektirdik. Borcom, Agara derken Ahıska’ya ulaştık. 
Yol boyunca bize demiryolu da eşlik ediyordu. O 
zaman düşündüm: Bizi, atalarımızı, yurdundan ko-
paran bu demiryoluydu... Ahıska’ya yerleşmek üze-
re dönerken bu treni kullanmak lâzımdır! Böyle bir 
davranış bizim tarih ve halk bilincimizi kuvvetlen-
dirir diye düşündüm. Ahıska’da otele vardığımızda 
heyecanımız bir kat daha arttı. Ahıska kalesi, cadde 
ve sokakları, terk edilmek ve bakımsızlıktan duy-
duğu hüznü bizlere fazlasıyla hissettirmek-
teydi. Bu hüzün ve sevinçle dolu 
duygularla hemen kısa bir 
gezintiye çıktık.

O akşam 
hemen he-
pimiz çıkıp 
Ahıska sokak-
larında, yolla-
rında yürüdük. 
Yerde kar vardı. 
Ama bu kar, vatana 
hoş geldiniz derce-
sine bizi üşütmedi. 
Adeta bir sevgi yuma-
ğı gibi sardı. Ahıska, 
evlâtlarını birkaç günlü-
ğüne bile olsa misafir et-
mekten mutluydu! Orada ya- şadığımız 
coşku ve duygu selini anlatmak mümkün değil. Bu 
duygular ancak yaşanarak anlaşılabilir.

2 Şubat günü küçük gruplara bölündük. Herkes 
dedesinin, nenesinin doğduğu, yaşadığı köyünü, ka-
sabasını ziyaret etmek için yola çıktı. Bizim grupta, 
Azerbaycan’dan Kemal Beridze Vale’ye, Baküden ge-
len Bekir Mamoyev Niyala köyüne, ben de Gavet’e 
ulaşmak istiyorduk. 

Yol boyunca sağ yanımızda Kür ırmağı akıyor-
du. Ahıska arazisi sessiz, sakin ve havası temizdi. 
Ama Ahıska, evlâtlarından uzaktı. Bu burukluğu 
dağlar, ormanlar ve nehirler, seyahatimiz süresin-
ce bize adeta fısıldıyorlardı. Ben bu duyguları hem 

Ahıska’ya doğru yola çıktıktan sonra hem Ahıska’da 
hem Aspinza’da  hem de Sakunet köyündeki 196 yıl 
önce inşa edilen ve zamana direnen camiyi ziyaret 
ederken, daha doğrusu attığım her adımda derin-
den hissettim. Evet Sakunet’teki cami hâlâ ayaktay-
dı. Ama ne yazık ki bu köyde tek bir Müslüman Türk 
yoktu!

Yolculuğumuz, yolların karla kapalı olmasından 
dolayı ancak Hırtız’a kadar sürdü. Hırtız kalesini 
ziyaret ettikten sonra şoförümüz havanın da karar-
ması sebebiyle yola devam edemeyeceğimizi söyle-
di. Hırtız’da yaşayanlara, bu köyde Türkçe bilen var 
mı diye sorduk. Bizi 83 yaşında yaşlı bir Gürcü’nün 
evine buyur ettiler. Bu ihtiyar köylü, söze başlarken 
şunu söyledi: “Siz gittiniz buralarda bereket 

kalmadı. Artık geri dönün.” 
Evet bu kanaatin, hemen her 

iyi niyetli Gürcü tarafından 
paylaşıldığı söylenebilir.  

Aslında yaşlı Gürcü 
çok haklıydı. Çünkü 

1944 öncesinde 650 
hane olan Hırtız’da şu 

anda sadece 29 aile 
yaşıyordu. Hırtız’da 

egemen olan hava 
yoksulluk ve ça-
resizlikti. On-
lar da biliyordu 
ki çalışkan ve 

dürüst Ahıska Türkü 
döndüğü takdirde buralar şen-

lenecek, zenginleşecekti. Bu karmaşık ve 
buruk duyguları Gürcistan’da bulunduğum dokuz 

gün boyunca hissettim, yaşadım, yaşamaya devam 
ediyorum.

Evet artık sözü fazla uzatmaya gerek yok. Ahıska 
Türkünün 1944’ten beri devam eden vatana dönüş 
mücadelesinin netice vermesi artık mümkün hale 
gelmiştir. Zaman söz değil iş yapmak zamanıdır! 
Vatana dönüş başvurularını zaman geçirmeden 
yapmanın tam vaktidir. Bu konuda bütün Ahıska 
liderlerinin sorumluluğu vardır. Zaman tartışma za-
manı değildir. Zaman bir olmak ve vatana dönmek 
vaktidir.

Diyeceksiniz ki Gürcistan Hükûmetinin çıkardı-
ğı vatana dönüş kanununun çok eksikleri var. Doğ-
rudur, fakat bu eksikler Türkiye ile Gürcistan ara-
sındaki dostluk ilişkileri sayesinde zamanla çözülür. 

“Siz gittiniz buralarda bereket kalmadı. Artık geri dönün.”
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Vatana Dönüş Kanunu, Ahıska Türkünün vatana 
dönmek hususunda ne kadar samimî olduğunu da 
gösterecektir. Herhalde bütün Ahıska Türkü lideri 
olmak iddiasında bulunanlar bu durumun farkın-
dadırlar. 

Eğer bizler samimî olarak üzerimize düşenleri 
yapmak istediğimizi ortaya koyarsak Türkiye dev-
leti de üzerine düşen desteği sağlayacaktır. Bu des-
tek hem maddî hem de manevî olacaktır. Kendi 
vatanımızda belki ilk zamanlar bazı zorluklarımız 
olacaktır, ama gelecek aydınlıktır. Eğitim kurumla-
rı kuracak yetişmiş uzmanlarımız, hastane açacak 
doktorlarımız, bağda bahçede çalışacak, ticaret ya-
pacak insan gücümüz var. Bunları değerlendirmek 
için beklemek günü değildir. Dönüş için her aileden 
bir kişi mutlaka öncülük edip dönmelidir. Unutma-
yalım ki vatana dönmek diğer kullanabileceğimiz 
hakları ve imkânları ortadan kaldırmaz. 

Tiflis Büyükelçimiz Ertan Tezgör, Ahıska’dan 
döndükten sonra düzenlenen akşam yemeğinde 
bütün davetlilerin huzurunda tarihî bir soru sordu: 
“Aranızda Ahıska’ya dönecek olanlar kimler?” Evet 
bu soru en can alıcı bir soruydu. Artık mağdur ol-
duğunu konuşmanın fazla bir ehemmiyeti kalma-
mıştır. Eğer yaşadığımız yerde, “Sen nereden geldin? 
Burası kime ait biliyor musun?” gibi bizi bulundu-
ğumuz yerlerde rahatsız eden sorularla muhatap 
olmak istemiyorsak ebedî yurdumuza dönmeliyiz. 
Onurlu bir başlangıç yapmalıyız. Türkiye Hükûmeti 
bu konuda elinden gelen desteği yapacaktır. Bu, 
Türkiye’nin tarihî sorumluluğunun da bir gereğidir. 
Gürcistan Hükûmeti, elinden geleni yapmalıdır, ta-
rihe saygının gereği de budur. 

Bizler, Ahıska’nın evlâtları! Üzerimize düşeni 
yapabilecek miyiz? Önümüzde geri dönüş için baş-
vurmak için sadece on Aylık bir zamanın kaldığının 
farkında mıyız? Yoksa vatan vatan diye dert yan-
mamız samimi değil miydi? Bu soruyu kendimize 
şimdi sormazsak ne zaman soracağız? Bu soruya 
samimî bir cevap vermezsek başkalarının ve birbi-
rimizin yüzüne nasıl bakacağız?

Zaman samimiyet zamanıdır! Kimler dönmeli-
dir? Ne kadar mânasız bir soru! Öncelikle topluma 
öncülük eden dernek/cemiyet yöneticileri dönmeli-
dirler. Dönüşe öncülük etmelidirler. Ekonomik du-
rumu iyi olanlar, kendini göstermelidirler.

Aslında dönmek için kimsenin önde gitmesini 
beklemeye de gerek yoktur. Her Ahıskalı vatana dö-
nüş konusunda bir liderdir ve öyle davranmalıdır. 

Doktorlarımız, öğretmenlerimiz, yazarlarımız, sa-
natçılarımız, iş adamlarımız dönüş sürecinde üstü-
ne düşeni yapmalıdırlar.

Bunun için başkalarını beklemeyip her Ahıska 
oğlu, her Ahıska kızı, şerefli her vatan evlâdı ken-
dinden beklenen adımı atmalı ve vatana dönüş için 
müracaat etmelidir.

Biliyor musunuz, Filistin’e ilk dönen Yahudiler, 
onların en önde gelenleriydi. İlk yıllarda çok büyük 
zorluklar yaşadılar. Fakat sonuç ortadadır: Yahu-
diler 2000 sene sonra Filistin’e döndüler ve burayı 
yeniden vatan edindiler. Kaldı ki Ahıska toprakları, 
Filistin’deki kan ve kinden uzaktır.

Bizim bunu yapmak için 64 sene sonra bir fırsat 
elde etmemiz Allah’ın bize verdiği bir lütuf değil mi-
dir? Böylesine bir tarihî fırsatı kullanmazsak, gele-
cekte çocuklarımıza ne cevap vereceğiz? 

Ben, kendi şahsım olarak Vatana Dönüş Kanu-
nundan yararlanma hakkım yok. Ama Ahıska’dan 
kendime bir ev satın alarak üzerime düşeni yerine 
getireceğim. Hiç olmazsa yazları vatanımda yaşamak 
istiyorum. Ahıska’yı başkaları değil, BİZLER yeni-
den vatan haline getirebiliriz. Böylece hem vatana 
binlerce kilometre uzakta yaşamak bahtsızlığından 
kurtuluruz, hem de Türkiye’nin hemen yanı başında 
olmanın bize sağlayacağı ekonomik, sosyal ve kültü-
rel avantajlardan yararlanarak Gürcistan ile Türkiye 
arasında bir barış ve iş birliği köprüsü oluruz. 

Daha önemlisi, kimse bize, “Burası kime ait?” 
sorusunu soramaz! Evet, onurlu yaşamak, şiir oku-
yarak veya mağdur olduğunu anlatarak değil, er kişi 
gibi davranarak vatanına sahip çıkmakla mümkün-
dür. Bu tarihî görevi hepimiz yerine getirmeliyiz. 
Aradan on yıl geçtiğinde, vatana dönmekle ne kadar 
şerefli ve kahramanca bir iş yaptığımızın gururunu 
yaşamak artık bizim elimizde! 

Vatanı uzaktan konuşmanın değil, VATANDA 
YAŞAMANIN ZAMANIDIR! 

Tarih bizi imtihan ediyor. Bu imtihandan yüzü-
müzün akıyla çıkmak hepimizin şeref meselesidir! 
Ahıska’nın evlâtları bir samimiyet imtihanıyla karşı 
karşıyadır. Bu imtihanı, insanlık ve kendi vicdanı-
mız karşısında dürüstçe başarmalıyız. Yiğit düştüğü 
yerde ayağa kalkar. Tarih, sarsılanların, yıkılanların 
ayağa kalkma çabalarına gereken saygıyı gösterecek-
tir. Yeter ki biz bu saygıyı hak edelim!
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