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15 Kasım 1944 tarihinde Güney Gürcistan’dan 
sürgün edilen topluluk, vatana geri dönmek için 
hiçbir zaman mücadeleden geri durmamıştır.1  
Geçen asrın yarısına kadar bu mücadeleler, birçok 
zorluk ve engellemelerle karşı karşıya kalıyordu. 
Sürgüne maruz kalan halklara karşı uygulanan 
bu tür engeller, 1956 Nisan’ında kaldırıldı. Ekim 
1957’de pasaportlarında milliyet olarak Azeri yazan 
sürgünlerden birkaç bin kişi Azerbaycan’a gelip 
yerleşti. Sürgün şahıslar tarafından aynı yıl ilk illegal 
cemiyetler kuruldu. Bunların esas amacı vatan 
dönmekti.2

Gürcistan’dan sürgün edilen ailelerden birkaçı, 
1960’lı yılların başlarında, daha sonra da 1969’da ve 
1982-89 yılları arasında daha fazlası geriye döndü. 
Ancak dönemin yöneticileri tarafından bu insanlara 
gösterilen soğuk davranışlardan, sosyal, ekonomik 
ve diğer problemlerden dolayı çoğu vatanını terk 
etmek zorunda kaldı.3  

SSCB dağıldıktan sonra siyasî durum değişti. 
Gürcistan, 1999 yılında Avrupa Konseyi huzurunda 
üstlendiği vecibeler gereğince sürgün halkın geri 
dönmesi için hukukî esasları hazırlamaya başladı. 

11 Haziran 2007 tarihinde Gürcistan Parlamentosu, 
“Eski SSCB Tarafından 20. Asrın 40’lı Yıllarında 
Gürcistan SSC’den Zorla Sürülen Vatandaşların Kendi 
Ülkesine Dönme Kanunu” nu kabul etti. Bundan 
sonra geri dönmek için müracaatların kabulüne 
başlandı.  Ancak iki yıllık süre içinde yalnız 5841 kişi 
müracaat etti. Sürpriz ise “kendi ülkesine dönmeye 
hak kazananların” vatana dönme konusunda acele 
etmemeleri oldu.4

Anılan kanunun amacı bahsedilen dönemde zorla 
sürülen insanlarla onların nesillerinin Gürcistan’a 
geri dönmeleri için hukukî mekanizmaların 
oluşturulmasıdır. Bu kanuna göre meydana konulan 
geri dönme sistemi, tarihî haklılığın yeniden 
tesis edilmesine lâyık ve gönüllülük prensibine 
dayanır. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 
sürgün edilenlerle onların nesillerinin Gürcistan 
Adalet Bakanlığına gerekli başvuruda bulunmaları 
gerekiyordu. Bundan sonra kendi ülkesine dönmeye 
hak kazananlar Gürcistan vatandaşlığını daha kolay 
kazanabilirlerdi. Ancak geri dönmek isteyenlerin 
*   Gürcistan Samtskhe-Cavakhet Devlet Üniversitesi Öğr. Üyesi.
1   Turki iz Mesheti, 1944, s. 15-16.
2   Triyer, 2011, s. 96.
3   Triyer, s. 95.
4   Toleranti, 2013, S. 361-362.

bir kısmı gerekli başvuruda bulunmadı. Başvuru 
süresi ise 1 Ocak 2010 tarihinde sona erdi. Dönmek 
isteyenlerin bir kısmı “vatanına dönmek için hak ediş” 
statüsü dışında kaldı. 

 Gerçi statü dışında kalanlar, “Gürcistan 
Vatandaşlık Kanunu” gereğince Gürcistan vatandaşı 
olabilirler. Ancak bu yol, sosyal, ekonomik, sağlık 
ve eğitim gibi konularda bazı zorluklarla doludur. 
2007 yılında çıkan kanunda problemin bütünlükle 
çözülmesi konusunda bazı engellerin olmasından 
dolayı Avrupa Konseyi tarafından alınan karara 
göre vatana dönme süreci 2013 yılına kadar uzatıldı.

Artık Gürcistan’ın Zorla Göç Ettirilen ve 
Sürgünler Bakanlığı’nda müracaatların kabulü sona 
ermiştir. Ancak kabul edilen müracaatlara da cevap 
verilecek bir tarih henüz belirlenemedi ve müracaat 
edenlerin “vatana dönmek için hak” statüsü de 
askıda kaldı.

“Vatana dönmek için hak” kazanan insanlar 30 Mart 
2010 tarihinde Gürcistan hükûmeti tarafından alınan 
87 No’lu karar gereğince de Gürcistan vatandaşı 
olabilirler. Ancak vatandaşlığa müracaat edenlerin, 
halen vatandaşı oldukları ülkelerden gerekli evrakı 
zamanında alamamaları, bu konuda ciddî sıkıntılara 
sebep olmaktadır. Ortaya çıkan sıkıntıları aşmak için 
Kırım Tatarları konusunda Ukrayna ve Özbekistan 
arasında yapıldığı gibi Gürcistan’la Azerbaycan, 
Özbekistan, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkeler 
arasında konuyla ilgili birer sözleşmenin yapılması 
tavsiye edilir. Bu sözleşmede vatandaşlıktan çıkma 
ve vatandaşlığa geçme prosedürleri belirlenmelidir. 

Gürcistan devleti, Gürcistan’la bağlantılarını 
kesmemeleri, millî hasletlerini kaybetmemeleri 
ve vatana dönmeleri için yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarını teşvik etmektedir. Bununla ilgili olarak 
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Diyasporalar 
Kanunu çıktı. Sürgüne maruz kalmış olan bazıları, 
bu kanundan istifade etmek için müracaat etmişler, 
ancak henüz bir cevap alamamışlardır.

Günümüzde Samtskhe-Cavakhet (Ahıska-
Ahılkelek)5  bölgesinden 1944 yılında sürgün 
edilenlerden 26 aile geri dönmüştür. Bunlardan 
83 kişi Gürcistan vatandaşıdır. 32 kişi “vatana 
dönmek için hak” kazanmak üzere ilgili makamlara 
başvurmuş, 35 kişi hiçbir yere başvurmamış, 9 kişi 
“vatana dönmek için hak” statüsünü kazanmıştır. 
Özürget ilçesine bağlı Nasakirali köyünde 32 
5   (Ahıska-Ahılkelek) parantezi, Editöre aittir.
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aile yaşamaktadır. Hepsi Gürcistan vatandaşıdır. 
Gori’nin Tsitelubani köyünde 12 aile yaşamaktadır, 
bunlardan 11 kişinin Gürcistan vatandaşlığı yoktur.

Vatandaşlığı olmayanlar tabiatıyla eğitim, sağlık, 
iş vs. gibi konularda bazı zorluklar yaşamaktadırlar. 
Bu da onların topluma entegre olmalarında hissedilir 
biçimde engel olmaktadır. Gürcistan vatandaşlığı, 
yurttaşlık veya oturma izni olmayanların 
vatandaşlık almak için Gürcistan Vatandaşlık 
Kanunu’nun 27. Maddesi gereğince, 26. Maddenin 
a, b,, g ve d bentleri şartlarına uymayarak Gürcistan 
Cumhurbaşkanı 26 Ocak 2006 yılında 80 No’lu 
Yabancı Ülke Vatandaşlarına Gürcistan Vatandaşlığı 
Verilmesi buyruğunun 2. Maddesine dayalı olarak 
başvurabilirler.6

Vatana dönüş sürecinde belli başlı risklerin göz 
önünde bulundurulması gerekir. Meselâ:

1. Vatana dönüş sürecinin oluruna bırakılması 
Türkiye ile komşu olan Samtskhe-Cavakhet (Ahıska-
Ahılkelek) bölgesinde demografik dengenin 
bozulmasına sebep olacağı, Müslüman nüfusun 
bölgede çoğunluk olması ayrımcılığı daha sonra 
Türkiye’ye bağlanmak için ileri sürülen taleplere 
sebep olacağı gibi düşünceler, ülkede bazı korkular 
yaratmaktadır. Çünkü buna benzer üzücü örnekler 
Abhazya ve Osteya’da yaşanmıştır. 

2. Samtskhe-Cavakhet (Ahıska-Ahılkelek) bölgesinde 
Müslüman nüfusun kütel hâlinde yerleşmesi, 
bölgede Müslüman ve Ermeni nüfusu arasında 
çatışmaların çıkmasına sebep olabileceği…

3. Gürcistan’da şimdilik 300 binden fazla 
göçmen vardır. Bir düşünceye göre önce toprak 
bütünlüğünün Abhazya ve Güney Osetya’dan göç 
eden insanların vatana dönmelerinin sağlanması, 
daha sonra sürgüne maruz kalan toplumun vatana 
dönüşlerinin gerçekleştirilmesi gibi fikirler ileri 
sürülmektedir.

4. Gürcistan devletinin günümüzdeki ekonomik 
durumu, sürgün edilen toplumun lâyıkıyla vatana 
dönmesine imkân vermemektedir. Dolayısıyla 
kalabalık bir şekilde geri dönmenin gerçekleştirilmesi, 
ek problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Bütün güçlüklere rağmen sürgün edilenlerin 
vatana dönmeleri Gürcistan için olumlu faktör olarak 
kabul edilebilir. Güney Gürcistan’dan sürgüne 
maruz kalanların vatana dönme ve Gürcü toplumuna 
entegre olma sürecini lâyıkıyla gerçekleştirmek için 
aşağıdaki tavsiyelerin göz önünde bulundurulması 
önemlidir. 

Vatana dönenler için:
1.     İkamet ettikleri yerlerde adapte ve entegrasyonlarını 
teşvik etmek için eğitim ve danışma amaçlı merkezlerin açılması,
2.   Geçici sosyal güvenlik programlarının hazırlanması,

6    Ğonğadze, 2013, s.  309-314.

3.   Gürcüce kurslarının açılması,
4.  Gürcistan’ın sosyo-ekonomik, eğitim, bilim 
sistemi ile ilgili gerekli kanunlar kitapçığının 
hazırlanması ve tanıtılması,
5.   Gürcistan üniversitelerini kazanmak için sınav 
öncesi ücretsiz hazırlık kurslarının açılması,
6.    Ücretsiz hukuk danışmanlığı desteğinin sağlanması,
7.  “Eski SSCB Tarafından 20. Asrın 40’lı Yıllarında 
Gürcistan SSC’den Zorla Sürülen Vatandaşların Kendi 
Ülkesine Dönme Kanunu” nda değişiklik yapılarak 
vatana dönme sürecinin uzatılması,
8.   Kendi kendine dönenlerin legalizasyon süreci 
için gerekli hukukî esasların düzenlenmesi,
9.  Vatana dönmek için hak kazanan aile 
çocuklarının, vatandaşlık almalarına kadar okul-
eğitim harç programına dâhil edilmesi,
10. Gürcistan vatandaşlığını almak için vatana 
dönenler başka bir ülkenin vatandaşlığını terk 
etmeleri.
Bu süreç birçok bürokratik zorluklarla doludur. 

Dolayısıyla gelecekte zorluk yaşamamak için 
Gürcistan’la sürgün edilenlerin yaşamakta oldukları 
ülkeler arasında vatandaş olmak ve vatandaşlıktan 
çıkmak hakkında gerekli sözleşmenin imzalanması 
gerekmektedir.7

Sonuç olarak denilebilir ki vatana dönme 
sürecinde ve döndükten sonra yaşanabilecek 
risklerin yaşanmaması için sürgüne maruz kalan 
insanların ikamet ettikleri ülkeler ve konu ile 
ilgilenen önde gelen uluslararası kurumlar arasında 
gerekli iletişim ve iş birliğinin kurulması fevkalâde 
önemlidir.
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