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Bir gün Bursa’da yaşayan arkadaşım Veysel arayıp heyecanlı bir sesle,
“Bizi aydınlığa taşıyacak bir proje var!”
dedi. Onun söz konusu ettiği proje,
yine bir Ahıskalı arkadaşımız tarafından hazırlanmıştı. Bu projenin adı
“Gürcü ve Ahıskalı Gençlerin Entegrasyon Formu”ydu. Bu formu düşünen
çocukluk arkadaşım Orhan Faik’le
haberleşip Bursa’da bir araya geldik.
Orada başka arkadaşlar da bize katıldı. Aramızda konuştuk; bizim terk
etmek zorunda kaldığımız ama hiçbir
zaman unutmayacağımız vatanımızda yaşayan insanlarla iletişim kurmayı
tartıştık. Sonunda bu projeye Ahıskalı
öğrencileri de katmak için çalışmamız
gerektiğini düşündük. Ahıskalı Öğrenciler Dayanışma Günleri münasebetiyle hemen oradaki temsilcileri bir araya toplayarak
projenin detaylarını açıklamaya başladık.
Bu projenin amacı nedir?
Biz bu projeyle Ahıskalı gençlerle Gürcü
gençleri bir araya getirerek, 70 yıldır var
olan iletişimsizliği çözmek ve vatana dönüş
mücadelesini
hızlandırmak
istiyoruz.
Vatanımızın da içinde bulunduğu Gürcistan
ve Gürcülerle aramızda bir iletişimsizlik
var. Bu kopukluğu giderirsek, birlikte
oturup problemlerimizi konuşarak, bunları
demokrasi ve insanlık değerleri çerçevesinde
halledeceğimizi düşündük. Diğer taraftan,
kendi vatanımıza turistik geziler düzenlemek
yerine, oranın yerli halkı olarak şu anda
orada yaşayan halkla diyalog kurmanın daha
verimli olacağını düşündük. Kısaca, yapmak
istediğimiz buydu.
Bazıları bizi yanlış anladı. Hakkımızda yanlış
şeyler konuştular. Biz vatan davamızda samimi
olduğumuza inandığımız için yola devam ettik. Bizi
anlamakta ısrar edenler oldu. Biz yine aldırmadan
duygu ve düşüncelerimizi hemşehrilerimize,
arkadaşlarımıza anlatmaya devam ettik.
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Rektör Yardımcısı Mansuradze ile.

Günü geldi Eskişehir’den yola çıktım,
Erzurum’dan Orhan Faik’i aldım ve Ardahan’a
ulaştık. Burada Rasim Mammadov’u da alarak
Ahıska’ya doğru yola çıktık.
Yalnız ben Eskişehir’den yola çıktıktan
altı saat sonra Gürcistan’dan biri beni aradı,
“Geliyor musunuz?” diye sordu! Bu şahıs,
ısrarla oraya varınca kendisiyle görüşmemizi
istedi. Kafam karışmıştı; tanımadığım bu
şahıs bizim Ahıska’ya gideceğimizi nerden
öğrenmiş, telefon numaramı kimden almıştı?
Posof`a
geldikten
sonra,
Türkgözü
kapısından Ahıska’ya geçecektik ama burada
da bir problem yaşadık. Gürcü sınırına
vardığımızda pasaport kontrolü noktasına
ilerledik. İlk olarak Orhan Faik arkadaşımız
pasaportu uzattı. Pasaportu inceleyen memur
hemen yanındaki kâğıda bakmaya başladı.
Sonra başını y kaldırıp, “Sen ve diğerAzerbaycan
vatandaşı iki arkadaşınız pasaportlarınızı verin
ve bizden haber gelene kadar bekleyin!” dedi.
Biz olayın şaşkınlığı ile beklemeye başladık.
Memurlardan biri sürekli birileriyle telefonda
bizim hakkımızda konuşmaya başladı. Hatta
bu sinirli konuşmalardan bizim istenmeyen
misafir olduğumuzu anlamıştık.
Bir süre sonra bize yaklaşan memurlar,
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“Buraya niçin geliyorsunuz?
Ne işiniz var?” gibi sorular
sordu! Biz üç arkadaş bu
sorulara gayet mantıklı cevaplar vermemize rağmen,
çok sert karşılıklar alıyor ve
anlamsız sorularla karşılaşıyorduk. Uzun bir bekleyiş
ve bulanık vaziyetten sonra
nihayet sınırdan geçmemize
izin verdiler. Bizler sınırı geçtikten sonra rahatlamıştık.
Fakat uzun sürmedi! Sınırın
diğer tarafında yeniden bir
polis kontrolüne takıldık.
Pasaportlarımız yine elimizden alındı, bakıldı, incelendi!
Gitgide moralimiz bozuluyordu. Fakat daha başımıza
Ahıska Üniversitesi öğrencileriyle.
geleceklerden habersizdik!
Ardahan’dan hareket ettikten sonra otobüsBu arada ilginç bir olay oldu, Eskişehir’den
te Ahıska’da yaşayan bir hemşehriyle tanışmış- yola çıktığım zaman beni telefonla arayan şatık. O bize yardımcı oluyordu. Bu arkadaş bize hısla (meçhul adam) burada görüştük. Kendiotobüsten inip minibüse binmemiz gerektiğini si bizi görmeye gelmişti. Ama bizim bu otelsöyledi. Onun sözünü tuttuk, minibüse bindik, de kaldığımızı nereden biliyordu, anlamdık...
yola devam ettik. Vale kasabasına girer girmez Ona da projemizden bahsettik; bize yardımcı
Toyota marka beyaz bir araba tarafından takip olacağını söyledi.
edildiğimizi fark ettik.
Geleceklerinden haberdar olduğumuz
Ahıska’nın merkezinde Ahıska Türklerinin Azerbaycan Vatan Cemiyeti üyeleriyle buluşmantıcı lokantasının da bulunduğu “Novıy tuk. Onlara da geliş sebebimizi söyledik. Onlar,
Rınok”a (yeni pazara) geldik. Bizi takip eden yarın Türkiye`nin Tiflis`teki Büyükelçiliği’nde
araba hiç peşimizi bırakmadı. Nereye gidersek bulunmaları gerektiğini söylediler ve “İstersepeşimizden geliyor ve bizi takip ediyordu. niz siz de bizimle gelin.” dediler. Kabul ettik
Yemekten sonra bize tavsiye edilen Kafkas ve ertesi sabah onlarla birlikte Tiflis’e doğru
otele gittik, yerleştik ve dinlenmeye çekildik.
yola çıktık. Yol boyunca dedelerimizin sürülErtesi sabah uyanıp perdeleri açtığımda
düğü tren yolunu izledik, Tiflis’e vardık.
karşımda yine o Toyota marka beyaz arabayı
Büyükelçilikte bizimle ilgilenen hanım megördüm! İlk işimiz Ahıska Devlet Eğitim
murlara projemizden bahsettik. Ahıska Devlet
Üniversitesine giderek bu üniversitenin
Eğitim Üniversitesi Rektörü ile görüşmemirektörü Merab Beridze ile görüşerek projemizi
ze yardımcı olmalarını istedik. Bu dileğimizi
görüşmekti. Aracı olarak da daha önceden
konuştuğumuz bu üniversitede eğitim olumlu karşıladılar. Tabii ki Azerbaycan vagören Gürcü gençleri ve bize hiç bıkmadan tandaşı olduğumuz için Azerbaycan Büyüusanmadan yardım eden bir Ahıska Türkü kelçiliği ile görüştük, aynı projeden bahsettik.
ve Acara kökenli bir bayandı. Bu arkadaşlar Onlar da bizi hoş karşılayıp dinlediler. Ne var
bizi üniversiteye götürdüler, ama ilk gün ki ziyaret ettiğimiz bu yerlerde sadece dinlenigörüşmemiz mümkün olmadı. Rektörün yorduk! Somut bir netice alamıyorduk.
Ahıska’ya geri dönmek için gece geç saatBakü’ye gittiğini söylediler. Bu bizim için
beklenmeyen bir şeydi, kötü bir sürpriz… Bu lerde yola koyulduk. Sabaha doğru Ahıska’ya
vardık. Kaldığımız yerden devam edecektik.
ilk günü dolaşarak geçirdik.

34

Sonbahar 2014

Bizim AHISKA
Tekrar üniversiteye gittik. Bizlere yardımcı
olacağını söyleyen meçhul adam bizi üniversitenin başka bir ilgilisi ile görüştürmek istedi. Biz de kendisine, rektör veya yardımcısıyla
görüşmek istediğimiz söyledik. Meçhul şahıs
nedense bizi rektörün yardımcılığını yapan
biriyle görüştürmekte ısrar ediyordu. Bu şahıs
Toleranti Derneği Başkanı Ermeni asıllı Tsira
Mesxişvili’ydi! Onun hakkında çok iyi şeyler
duymadığımız için kendisiyle görüşmek istemiyorduk. O gün de boş geçti. Otele döndük.
Bu arada bizi takip eden o araba yine
peşimizdeydi. Fakat sadece bu araba değil, siyah
renkli diğer bir araba da göründü akşamüzeri!
Ertesi gün muhakkak görüşmemizi ümit
ediyorduk. Orada bu hususta bize yardımcı
olan Ahıska Türkü kız, bizi aradı ve görüşmeyi
ayarladığını belirtti. Nihayet yeni bir ümitle
yola koyulduk. Üniversiteye vardığımızda
yanımızda bulunan ve bu üniversite de öğrenci
olan Gürcü gençlerle birlikte hiç bekletilmeden
içeri alındık. İçeride Ahıska Devlet Eğitim
Üniversitesinin Rektör Yardımcısı Mansuradze
ve diğer idare heyeti üyeleri karşıladı. Samimi
bir görüşme gerçekleşti. Projemizi İngilizce,
Türkçe ve Rusça olarak kendilerine yazılı
şekilde taktim ettik. Projemiz kendilerini
çok memnun etti. Biz onlara dedik ki: “Gelin
ortak değerlerimiz üzerinden ilerleyelim.” dedik.
“Meselâ hepimiz Kafkasyalıyız, danslarımız, yemek
kültürlerimiz bir birine benziyor. Bizler yüz yıllar
boyunca aynı coğrafyada yaşamış iki milletiz.
Gelin ortak değerlerimizi yeniden canlandıralım.
Siz bizim dinimizin, dilimizin ve milliyetimizin
ne olduğuna karar vermeyin. Bunun kararını biz
verelim. Biz millet olarak Türk, dilimiz Türkçe,
dinimiz de İslâm dinidir. Sizler bunu inkâr etmeyin.
Bizleri bu şekilde kabul ediniz. Biz buraya ortak
değerler doğrultusunda ilerlemek için, aramızda
70 yıldır devam eden iletişimsizliği çözmeye geldik.
Burada sizin üniversitenizde bir konferans vermek
istiyoruz. Bu konferansa karşılıklı akademisyenler
ve öğrenciler katılsın.”
İlk başta olumsuz karşılanacağını düşünsek
de bu proje çok samimi bir şekilde karşılandı.
Bizlere proje için muhatap alacakları bir
kurumun kendileriyle iletişime geçmeleri
gerektiğini belirttiler. Biz de bu durumu bizleri
en başından beri destekleyen DATÜB’e ilettik;
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ama maalesef hâlâ bu proje hayata geçmemiştir.
Neyse görüşmeyi tamamladıktan sonra
rektör yardımcısı ve üniversitenin personeli
bize üniversiteyi gezdirdiler. Üniversitenin
konferans salonunu göstererek bize bu
salonun uygun olup olmadığını sordular. Bu
üniversitenin gençleri de o kadar heyecanlı
bir şekilde karşılamışlardı ki, kelimelerle
anlatılamaz. Bizler görüşmeleri tamamladıktan
sonra rektör yardımcısı ve üniversitenin
personeli tarafından kapıya kadar uğurlandık.
Artık rahat bir nefes alabilmiştik.
Görüşmelerimizi
tamamlayıp
olumlu
cevap aldıktan sonra Türkiye’ye geri döndük.
Bizler için çok önemli olan bu proje bugün
halen hayata geçmemiş. Bizler Ahıska’ya
gittiğimiz, gördüğümüz durumlar sonrası bu
projenin çok önemli olduğunun kanaatine
geldik. Bizler aramızda olan bu iletişimsizliği
kaldırdıktan sonra işlerin daha çabuk
hallolacağı kanaatindeyiz. Tutuklanmayı, içeri
atılmayı göze alan, Ahıska’da iken her türlü
tehdidi umursamayıp vatana dönüş yolunda
bu üç genç kendilerine göre büyük bir şeyi
başarmışlardı.
Bu projenin başarılı olması için Sayın Yunus
Zeyrek hocamızın çabasıyla Ankara’daki
Gürcistan Büyükelçiliği ile de görüştük.
Kendileri bizlere bu proje için bir üniversite
kulübü ile de başvuracaklarını iletmelerine
rağmen biz bu projeyi hayata geçirmek için
yürekli gençleri bulamadık. Bizim gençler
bir araya geldiğinde ilk olarak maddî desteği
nereden alacaklarını tartışırlar. Farkında
değiller ki aslında bizim en büyük eksiğimiz
bilgili, yürekli, okumuş insan kaynağıdır.
Artık her defasında bir araya geldiğimizde
komedi gösterilerini bırakalım, geleceğimizi
kuralım. Her fırsatta Türkiye’yi suçlamayı
bırakalım. Bugün Türkiye’de yüzlerce Ahıskalı
genç eğitim görmektedir. Bu geçler bir araya
gelmeli ve millî bir birlik oluşturmalı ve
geleceğimize nasıl bir miras bırakacağımızı
tartışmalıyız. Bu yazı vesilesiyle Ahıska
Türklerinin tarihî hafızası olan Sayın Yunus
Zeyrek’e ve Ahıska Türklerinin tarihi davasını
üstlenmiş olan Bizim Ahıska dergisinin
kadrosuna teşekkürlerimi sunmayı bir borç
bilirim.
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