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TRT RADYOLARINDAN SESLENİŞ!
Yunus Zeyrek, 8 Temmuz-Salı günü, saat 09.00’da
TRT Radyoları Gündem Programında Ahıska Türkleri
konulu 20 dakikalık bir konuşma yaptı. TRT 1’de sabahları
Hakan Şahin tarafından sunulan programa katılan Zeyrek,
Ukrayna’da yaşanan olaylar başta olmak üzere Ahıska
Türklerinin bugün içinde bulundukları şartları anlattı.
Zeyrek’in konuşmasının satırbaşları özetle şöyledir:
1989 yılında Özbekistan’da Fergana vadisinde vukua
gelen ve bir facia/felâket olarak nitelediğimiz müessif
olaylardan sonra bu ülkeyi terk etmek zorunda kalan
Ahıska Türklerinin bir kısmı Ukrayna’ya gitmişti. Bu
ülkede 15.000 civarında Ahıska Türkü Xerson, Nikolayev ve
Donetsk gibi başlıca üç vilayette yaşamaktadırlar. Bunlardan
sadece Donetsk’te sıkıntı var, zira bu vilayet Ukrayna resmi
otoritesine karşı çıkmaktadır.
Bu ülkede ortaya çıkan karışıklıklar, Ahıska
Türklerini de doğrudan etkilemektedir. Bilhassa
Donetsk vilayeti Slavyansk rayonunda yaşayan
Ahıskalılar tamamen iki ateş arasında kalmış
durumdadırlar. Bugüne kadar can kaybı bir kişi
olmakla beraber birçoklarının evleri yıkılmış,
kullanılamaz hale gelmiş, araçları tahrip ve
hayvanları telef edilmiştir.
Burada sağa sola ateş eden, yakıp
yıkan birtakım silahlı başıboş gruplardan
bahsedilmektedir. Bunlar kimdir, amacı nedir,
kim kiminle savaşıyor belli değil. Yani tamamen
devlet otoritesinden uzak bir kaos ortamından
bahsedilmektedir.
Bu bölgede yaşayan Ahıska Türklerinin bir kısmı
Kiev ve Donetsk’teki camilere ve oralarda bulunan
Türk iş adamlarının şantiyelerine sığınmak zorunda
kalmışlardır. Yaşamakta oldukları yerleri terk etmek
zorunda kalanlar, Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna’nın
diğer yerlerine gitmişler, oralardaki akrabalarının
yanına yerleşmişlerdir. Ama bu nereye ve ne
zamana kadar sürebilir…
Bölgede yaşamakta olan 2000’e yakın
Türk nüfustan 80-100 kişinin kaldığı,
onların da kendi evlerinin bodrum katlarında
yaşadıkları ifade edilmektedir.
İki ateş arasında kalan Ahıska Türkleri Türkiye’den
beklediği desteği görememelerinden dolayı hayal kırıklığı
yaşamaktadırlar. Zira onların büyük bir kısmı imkân bulsalar
Türkiye’ye göç etmeyi düşünmektedir. Fakat Türk makamları
kolay kolay ikamet izni ve vatandaşlık vermemektedir. O
coğrafyada yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret etmiş biri
olarak söylüyorum: Bu halk çok zor durumdadır ve kendi
imkânlarıyla göç etmesi mümkün değil! Türkiye mutlaka
ve acilen bu halkın elinden tutmalıdır. Sorarım, Ahıska
Türklerinin Rusya ve Ukrayna’da ne işi var? Bu kardeşlerimiz
buralara nasıl savrulmuşlardır? Onların bu coğrafyada
geleceği var mı? Hâlbuki Türkiye’nin böyle temiz bir nüfusa
acilen ihtiyacı var! O hâlde bir taraftan Ahıska yolu açılmalı
bir taraftan da Türkiye yolu derhal açılmalıdır.
Gürcistan, 2007 yılında çıkardığı sözde vatana dönüş
kanununu hayata geçirmemektedir. Ahıska’ya gelenlere
zorluk çıkarmakta, aile fertlerinden birini kabul ederken
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çeşitli bahanelerle diğerini ülkeye kabul etmemektedir.
Türkiye, Gürcistan’la en kısa zamanda temas kurmalı, vatana
döneceklerin yolunu açmak için gerekeni yapmalıdır. Ama
öncelikle TBMM’den bir hey’et teşkil edilerek Ahıska’da
incelemeler yapılması talebimizi defaatle ifade ettik! Yer demir,
gök bakır!
Diğer taraftan da tıpkı 2005 yılında ABD’nin yaptığı gibi
toplu bir göç planı hazırlayarak bu halkın ıstırabına nihai bir
çözüm getirmelidir. Bunun başka yolu yok. Aksi takdirde
uçsuz bucaksız eski Sovyet coğrafyasında her kıpırdanmada
bizim kardeşlerimizin canı yanmaya, bizim burada yüreğimiz
kanamaya, yetkililerin de vicdanları sızlamaya devam edecektir.
Bu meselenin yıllardan beri bu şekilde kızakta kalmasının
bazı sebepleri var. Birisi sürgünden sürgüne giden halkımızın
organize olamaması, diğeri de adında Ahıska Türkleri
ifadesini kullanan sivil toplum çatı kuruluşunun,
gerekli bilgi birikiminden ve maalesef halktan
uzak olmasıdır. Bilgisiz ve ilgisiz bir kişi şurada
burada kendini göstermek ve kendi ikbaline ve
keyfine hizmetten başka bir şey yapmamaktadır.
Halkımızın buna ihtiyacı yok! Mesele, mazlum ve
mağdur bir toplumun duygularını ve ümitlerini
sömüren böyle bu yapıya bırakılamaz!
Ahıska Türklerine dış Türkler denilemez ve ona
göre muamele yapılamaz! Dış Türkler dediğimiz
kardeşlerimizin sınırları belli olan kendi ülkeleri,
devletleri var. Ahıska ise daha yakın zamana kadar
bizim toprağımızdı ve ülkemizin bitişiğinde yer
alan bir bölgeydi. Moskova ve Kars antlaşmalarında
müzakere konusu bile edilmeden terk edilmiştir. Şimdi onlara
“dış Türk” muamelesi ne kadar doğrudur, ne kadar ahlâkîdir?
Defacto olarak bir milyondan fazla Suriyeli Türkiye’ye
gelmiş ve şehirlerin tabii bünyesini olumsuz yönde etkilemiştir.
Bunun çok hazin manzaralarını hepimiz görüyoruz. Suriye ve
Orta Doğu’yu gören gözler niçin yıllardan beri Ahıska
Türklerini görmemektedir?
Bu halkın yaşadığı insanlık faciası bir
dizi veya film haline getirilmemiştir. Bugüne
kadar yapılan amatör yapımlar folklorik
özellik taşımaktan ileri gidememiştir. Bazı TV
kanallarının gece yarısı saatlerinde gösterilen ve
sadece dolgu malzemesi olarak kullanılan çekimler, bizim
halkımızın derdini anlatmaktan çok uzaktır.
Son zamanda duyduğumuz bir çalışma eğer doğru ise
bu da konuyu sulandırmaktan başka bir şey olmayacaktır.
Büyükelçi Fırat Sunel tarafından kaleme alınan ve
dergimizde tanıtımını yaptığımız Salkım Söğütler Gölgesinde
adlı roman TRT tarafından dizi haline getirilecek, deniliyor.
Fakat söylenenlere bakılırsa bir TRT çalışanının kaleme
aldığı ve sınır kaçakçılığından bahseden amatör kitap da
buna dâhil edilmiş. Meseleyi bu açıdan ele alırsanız Stalin’in
“sınır halkı kaçakçılık yapıyordu” şeklindeki tezine paralel
bir anlayışı böyle önemli bir konuya katmış olursunuz.
Senaryo yazarı dergimiz tarafından uyarılmıştır. İnşaallah
bir sürpriz yaşamayız. Bir de çekimlerin Makedonya’da
yapılmasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Bazıları bunun
çok önemli olmadığını söylese de bizce çok önemlidir. Niçin
Ahıska değil de Makedonya? Anlayan var mı?
Bizim Ahıska
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POSOF YAYLALARINDA KAÇAK KOYUN SÜRÜLERİ
HALKI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Posof yaylaları yabancı kaçak koyun
sürüleriyle dolunca Posof halkı ayaklandı.
2014 yılı bahar mevsimi, Posof’un Urama ve
Ğırma yaylalarına ilk defa farklı bir hadiseyle
geldi! Bu yaylalara yerli ahali çıkmadan önce
hemen baharla birlikte Kars ve Iğdırlı tüccarların
koyun sürüleri geldi. Gürcistan-Acara sınırında
yer alan yaylalar, hiçbir zaman görmediği
miktarda koyunun ayakları altında kaldı.
Koyunların kendilerine ait olduğunu iddia eden
ve sürülerin gelmesine önayak olan Posof DSP ilçe
Başkanı Ferman Gündüz ile Günlüce köyü eski
muhtarı Erol Kartal’ın bu kadar koyunu alacak
kadar malî güce sahip olmadıkları bilindiğinden
köylülerin tepkisi de sert oldu. Zira terör
örgütü PKK ile de ilişkilendirilen bazı kişilerin
koyun sürülerini Posof yaylalarına getirerek
hayvancılık bahanesiyle PKK’nın taşeronluğunu
yaptıkları, Gürcistan ve Ermenistan’a geçişlerin
kolaylaştırılacağı söylenmektedir.
Halk ayaklanarak yaylalara doğru yürüyünce
Jandarma müdahale ederek vahim hadise
çıkmasına mani oldu. Yapılan sayım sonucunda
Urama yaylasında 2032, Ğırma yaylasında da 2700
koyun olduğu belirlendi.
Bu koyunların buralara gelmesine sebep
olanlar, medya mensuplarının sorularına anlaşılır
bir cevap verememiş, hatta çekim yapılmasına
mani olmak istemişlerdir. Halk arasında dolaşan
iddiaların doğru olup olmadığı konusundaki
fikri sorulunca da, “Söylenenleri yazabilirsin!”
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diye cevap vermişti. Köylüler koyun sürüsünü
yayladan indirmek istedikleri sırada Posof
Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan da olay yerine
gelmiş ve herkesi sükûnete davet ederek sürülerin
tahliyesi için biraz sabırlı olmalarını telkin etmiştir.
Sürülerin gelmesine önayak olan şahısların
yüklü miktarda para aldıkları söylenmektedir.
Kaçak sürüler, köy muhtarlarının kararlı
tutumu ile Kaymakamlık ve Jandarmanın
çabasıyla Posof yaylalarından gönderilmiştir.
Böylece yöre halkı rahat bir nefes almıştır.
Bir daha böyle çirkinliklerin yaşanmaması
herkesin ortak temennisidir.
Halil İbrahim Ataman- Posof
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AHISKA TÜRKLERİ AHISKA’YA ALINMADI
1944 Stalin döneminde ata yurtları Ahıska’dan
sürgün edilen Ahıska Türkleri, kendi vatanlarını
ziyaret edemiyor. SSCB’nin dağılmasıyla Ahıska’ya
dönemeyen ancak Türkiye’ye gelen Ahıskalılar
Türkiye’nin hemen her yerinde yerleştiler.
Bursa’da yaşamakta olan Ahıska Türklerinden
bir grup, 16 Ağustos günü ata yurdu dedikleri
Ahıska’yı ziyaret etmek için iki otobüsle PosofTürkgözü sınır kapısına geldi. Türk gümrüğünden
geçen
ziyaretçiler,
Gürcü
gümrüğünden
geçemediler. Evraklarını Gürcü görevlilere veren
Ahıskalılar, burada saatlerce bekletildiler. Daha
sonra da “Girişinize izin vermiyoruz!” denilerek
Gürcistan’a giremeyecekleri tebliğ edildi. Kadın,
erkek, yaşlı, genç 100 kişilik iki otobüs dolusu

Ahıskalı, bütün çabalara rağmen Gürcü görevliler
tarafından kabul edilmedi.
Durumdan haberdar edilen Posof Belediye
Başkanı Cahit Ulgar, Türkgözü gümrüğüne
gelerek Türk görevlilerle ve telefonla Tiflis’teki
Türk Büyükelçiliği ile görüşmeler yaptı. Bu
girişimden de bir sonuç alınamayınca ziyaretçiler
Posof ilçe merkezine getirildi. Ertesi sabah
tekrar gümrük noktasına gidildi ve sadece bir
günlük ziyaret izni alınabildi. Buna da razı olan
Ahıskalılar, bir gün içinde ata yurtlarını dolaşıp
döndüler. Fakat bu, sevinçten ziyade karmaşık
duyguların yaşanmasına sebep oldu.
Halil İbrahim Ataman-Posof

POSOF’TA AYI DEHŞETİ
Posof’un Urama yaylasında sığır gütmekte olan
bir genç, ayının saldırısına uğradı.
Yolağzı köyünün sığırını otlatmakta olan 17
yaşındaki Murat Ateş, ayı tarafından ağır şekilde
yaralandı. Saldırgan ayının elinden kolları ve
bacakları yaralı olarak kurtulmayı başaran
çoban, cep telefonu ile yardım istedi. Posof
Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan
yaralı, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çoban Murat Ateş’in annesi olayı öğrenince kriz
geçirdi; o da bakıma alındı. Yaralı gencin babası,
“Yaban hayatına gösterilen ilgiye itirazımız yok ama
bu tür saldırgan hayvanlara karşı kendimizi silâhla
savunabilmeliyiz. Yani bir ayı bir insandan kıymetli
olmamalı! Dolayısıyla ayı ve yaban domuzu için konulan
yasak kaldırılmalıdır. dedi.
Halil İbrahim Ataman-Posof
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